
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG SZKOLEŃ I KURSÓW 
ONLINE 

MARZEC 2021 
WEBINARIA W NAJWAŻNIEJSZYCH 

TEMATACH Z NAJLEPSZYMI EKSPERTAMI 

 



 

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE 

 

2-3 marca 2021 Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany  

3 marca 2021 
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w świetle wytycznych Archiwów 
Państwowych  

3 marca 2021 Raport o stanie zapewniania dostępności. Plany działania. Omówienie na 
przykładach  

4 marca 2021 
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. Warsztaty dla redaktorów  

8 marca 2021 Pandemia a wypalenie zawodowe  

9 marca 2021 Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zmiany w KPA 

15 marca 2021 
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Procedury zarządzania 
dokumentacją pod kątem audytów i kontroli zewnętrznych  

19 marca 2021 Dokumenty kontrolne wytwarzane na każdym etapie postępowania 
kontrolnego  

22 marca 2021 
Dokument elektroniczny w urzędzie. Procedury administracyjne, 
postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem pracy zdalnej i nowych e-
doręczeń  

22 marca 2021 Organizacja komórki audytu wewnętrznego w JSFP  

23 marca 2021 Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących  

24 marca 2021 Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej  

26 i 30 marca 
2021 

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce urzędnika, w tym nowe 
regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych  

7 i 21 kwietnia 
2021 

Kurs: Nowa, zintegrowana strategia rozwoju gminy – jak opracować krok po 
kroku strategię rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi 

8 kwietnia 2021 
Kontrole podmiotów państwowych i samorządowych przeprowadzane przez 
archiwa państwowe – zasady, przebieg, przygotowanie kontroli  

12-13 kwietnia 
2021 

Informacja zwrotna i wyprzedzająca w procesie komunikacji oceny 
pracownika (feedback i feedforward) 

19-24 kwietnia 
2021 

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 

15 kwietnia 2021 Kontrola zarządcza i audyt w pytaniach i odpowiedziach 

22 kwietnia 2021 Wydawanie decyzji administracyjnych 

 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI 

 

1 marca 2021 
Opłata skarbowa. Praktyczne problemy z ustalaniem i poborem opłaty w 
urzędach administracji publicznej. Najnowsze zmiany, interpretacje i 
orzecznictwo  

1 marca 2021 Faktury i kasy rejestrujące w JST  

2 marca 2021 
Organ JST, a jednostka urząd. Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej. 
Jak prawidłowo ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla 
księgowości organu JST, a jak dla urzędu?  

3 marca 2021 
Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych. Rozliczenie 
roczne CIT za 2020 rok  

8 marca 2021 
Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja zbędnych, zużytych oraz 
uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek 
sektora finansów publicznych. Aspekty prawne i rachunkowe w 2021 r.  

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusz-kalkulacyjny-excel-poziom-zaawansowany/10265
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/postepowanie-z-dokumentacja-pracownicza-w-swietle-wytycznych-archiwow-panstwowyc/11397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/postepowanie-z-dokumentacja-pracownicza-w-swietle-wytycznych-archiwow-panstwowyc/11397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-plany-dzialania-omowienie-na-przykladach/12359
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-plany-dzialania-omowienie-na-przykladach/12359
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto-1/11730
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto-1/11730
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pandemia-a-wypalenie-zawodowe/12494
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/instrukcja-kancelaryjna-i-jednolity-rzeczowy-wykaz-akt-procedury-zarzadzania-dok/11179
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/instrukcja-kancelaryjna-i-jednolity-rzeczowy-wykaz-akt-procedury-zarzadzania-dok/11179
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dokumenty-kontrolne-wytwarzane-na-kazdym-etapie-postepowania-kontrolnego/12120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dokumenty-kontrolne-wytwarzane-na-kazdym-etapie-postepowania-kontrolnego/12120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dokument-elektroniczny-w-urzedzie-procedury-administracyjne-postepowanie-z-e-dok-2/11256
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dokument-elektroniczny-w-urzedzie-procedury-administracyjne-postepowanie-z-e-dok-2/11256
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dokument-elektroniczny-w-urzedzie-procedury-administracyjne-postepowanie-z-e-dok-2/11256
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizacja-komorki-audytu-wewnetrznego-w-jsfp/12147
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-poczatkujacych-2/11492
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/upowaznienia-i-pelnomocnictwa-w-administracji-publicznej-2/12245
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kodeks-postepowania-administracyjnego-w-praktyce-urzednika-w-tym-nowe-regulacje/11918
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kodeks-postepowania-administracyjnego-w-praktyce-urzednika-w-tym-nowe-regulacje/11918
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrole-podmiotow-panstwowych-i-samorzadowych-przeprowadzane-przez-archiwa-pans/12552
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrole-podmiotow-panstwowych-i-samorzadowych-przeprowadzane-przez-archiwa-pans/12552
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-skarbowa-praktyczne-problemy-z-ustalaniem-i-poborem-oplaty-w-urzedach-adm/11393
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-skarbowa-praktyczne-problemy-z-ustalaniem-i-poborem-oplaty-w-urzedach-adm/11393
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-skarbowa-praktyczne-problemy-z-ustalaniem-i-poborem-oplaty-w-urzedach-adm/11393
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/faktury-i-kasy-rejestrujace-w-jst/12133
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organ-jst-a-jednostka-urzad-praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-jak-prawi/11620
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organ-jst-a-jednostka-urzad-praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-jak-prawi/11620
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organ-jst-a-jednostka-urzad-praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-jak-prawi/11620
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-w-podmiotach-leczniczych-rozliczenie-roczne-c/11224
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-w-podmiotach-leczniczych-rozliczenie-roczne-c/11224
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nieodplatne-przekazanie-sprzedaz-likwidacja-zbednych-zuzytych-oraz-uszkodzonych/11666
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nieodplatne-przekazanie-sprzedaz-likwidacja-zbednych-zuzytych-oraz-uszkodzonych/11666
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nieodplatne-przekazanie-sprzedaz-likwidacja-zbednych-zuzytych-oraz-uszkodzonych/11666


8 marca 2021 
Gospodarka środkami trwałymi w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach. 
Zasady oraz ewidencja księgowa od podstaw  

9 marca 2021 Skuteczna likwidacja zaległości w spłacie mandatów karnych i kar 
porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie  

10 marca 2021 Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w 2021 roku  

12 marca 2021 
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne 
aspekty gospodarowania  

15-19 marca 2021 Kurs: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  

19 marca 2021 
Inwestycje w JST z uwzględnieniem FDS, RFIL oraz środków z innych źródeł. 
Przeprowadzanie i rozliczanie  

23 marca 2021 
Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku 
vat. Podstawy rozliczeń wraz ze zmianami od 1 stycznia 2021 roku  

23 marca 2021  Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji  

31 marca 2021 
Gmina i jej jednostki organizacyjne jako wierzyciel w znowelizowanym 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 roku 

26 marca 2021 
Zmiany w egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wg przepisów obowiązujących od 21 lutego 2021 roku  

15 kwietnia 2021 Podatek VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i zmiany w 
2021 roku  

 

PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE 

 

3 marca 2021 Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac  

3 marca 2021 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie 
projektu ustawy 

8 marca 2021 
Ochrona danych osobowych w zakresie spraw kadrowych z uwzględnieniem 
wytycznych RODO w 2021 roku  

10 marca 2021 
Zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk PIP, MRPiT 
oraz UODO  

12 marca 2021 Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie  

16 marca 2021 Urlopy wypoczynkowe i rodzicielskie  

17 marca 2021 Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych  

19 marca 2021 
Zakładowa działalność socjalna 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
pracodawców sektora finansów publicznych  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 8 marca 2021 Nowe  prawo zamówień publicznych bez tajemnic  

 
15 marca 2021 Elektronizacja zamówień publicznych  

 
15 marca 2021 Zamówienia publiczne w Instytucjach kultury – wg nowej ustawy PZP 

 
19 marca 2021 

Przetargi na zbycie nieruchomości przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej 

 
23 marca 2021 

Zamówienia publiczne w roku 2021. Zamówienia publiczne nie podlegające 
przepisom ustawy PZP. Zamówienia poniżej 130 000 zł  

 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DROGI 

 

2 marca 2021 Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja  

5 marca 2021 Prawo użytkowania wieczystego a prawo własności. Praktyczne aspekty  

10 marca 2021 Podziały nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa  

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gospodarka-srodkami-trwalymi-w-szkolach-przedszkolach-oraz-zlobkach-zasady-oraz/12315
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gospodarka-srodkami-trwalymi-w-szkolach-przedszkolach-oraz-zlobkach-zasady-oraz/12315
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczna-likwidacja-zaleglosci-w-splacie-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-na-1/12037
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczna-likwidacja-zaleglosci-w-splacie-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-na-1/12037
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gospodarka-kasowa-i-druki-scislego-zarachowania-w-2021-roku/12039
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/majatek-trwaly-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-praktyczne-aspekty-gos-1/11621
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/majatek-trwaly-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-praktyczne-aspekty-gos-1/11621
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-srodki-trwale-i-wartosci-niematerialne-i-prawne/11085
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwestycje-w-jst-z-uwzglednieniem-fds-rfil-oraz-srodkow-z-innych-zrodel-przeprow/11579
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwestycje-w-jst-z-uwzglednieniem-fds-rfil-oraz-srodkow-z-innych-zrodel-przeprow/11579
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dochody-wydatki-rozchody-przelewy-wewnetrzne-i-zewnetrzne-na-rachunku-vat-podsta/11969
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dochody-wydatki-rozchody-przelewy-wewnetrzne-i-zewnetrzne-na-rachunku-vat-podsta/11969
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawidlowe-przeprowadzanie-rozliczenie-i-dokumentowanie-inwentaryzacji/12398
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gmina-i-jej-jednostki-organizacyjne-jako-wierzyciel-w-znowelizowanym-postepowani/12559
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gmina-i-jej-jednostki-organizacyjne-jako-wierzyciel-w-znowelizowanym-postepowani/12559
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-egzekucji-administracyjnej-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/11363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-egzekucji-administracyjnej-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/11363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-dzialalnosci-instytucji-kultury-zasady-prawidlowego-rozliczania-po/12467
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-dzialalnosci-instytucji-kultury-zasady-prawidlowego-rozliczania-po/12467
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-rozliczanie-skladnikow-wynagrodzen-na-listach-plac/11366
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-danych-osobowych-w-zakresie-spraw-kadrowych-z-uwzglednieniem-wytycznych/11479
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-danych-osobowych-w-zakresie-spraw-kadrowych-z-uwzglednieniem-wytycznych/11479
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-prawie-pracy-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-stanowisk-pip-mrpit-oraz-uod/12289
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-prawie-pracy-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-stanowisk-pip-mrpit-oraz-uod/12289
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-w-oswiacie/12030
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/urlopy-wypoczynkowe-i-rodzicielskie/11469
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-pracowniczych-planow-kapitalowych-2/12401
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowa-dzialalnosc-socjalna-2021-r-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracodawcow/12138
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowa-dzialalnosc-socjalna-2021-r-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracodawcow/12138
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-prawo-zamowien-publicznych-bez-tajemnic/11535
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektronizacja-zamowien-publicznych-1/12446
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej/11762
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej/11762
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-w-roku-2021-zamowienia-publiczne-nie-podlegajace-przepisom/11970
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-w-roku-2021-zamowienia-publiczne-nie-podlegajace-przepisom/11970
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/trwaly-zarzad-ustanawianie-wygaszanie-ustalanie-oplat-i-ich-aktualizacja-1/11307
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-uzytkowania-wieczystego-a-prawo-wlasnosci-praktyczne-aspekty/11489
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podzialy-nieruchomosci-na-tle-najnowszego-orzecznictwa/11645


10 marca 2021 
Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne 
zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane  

15 marca 2021 Rewolucja w prawie budowlanym. Szybciej, prościej, mniej biurokracji. Zmiany 
w procesie inwestycyjnym  

16 marca 2021 
Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich 
ewidencjonowanie. EMUiA  

18-19 marca 2021 
Zarządca nieruchomości. Praktyczne wskazówki w zakresie zarządzania 
nieruchomościami 

19 marca 2021 Przetargi na zbycie nieruchomości przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej  

29 marca 2021 
Administracyjne ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości. 
Służebności publiczne  

 

RADNI, BIURA RADY I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 

1 marca 2021 
Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w 
świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy 
koronawirusowej i jej nowelizacji  

 

19 marca 2021 
Oświadczenie majątkowe, oświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz zgłoszenie do rejestru korzyści - aktualne zagadnienia, 
obowiązki i zagrożenia  

 

13 kwietnia 2021 
Procedura absolutoryjna w okresie COVID w 2021 r. – szczególne obowiązki i 
zasady działania komisji rewizyjnej oraz rady jednostki samorządu 
terytorialnego  

 

FUNDUSZE UE 

 

16 marca 2021 Końcowe rozliczenie projektów POIIŚ 2014-2020. Zamykanie projektu, końcowy 
WNP, wskaźniki, trwałość, postępowanie z dochodem  

26 marca 2021 
Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze 
środków UE w trakcie COVID-19  

7 i 21 kwietnia 
2021 

Kurs: Nowa, zintegrowana strategia rozwoju gminy – jak opracować krok po 
kroku strategię rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi 

22 kwietnia 2021 Nowy okres programowania 2021-2027  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1 marca 2021 
Wycinka zieleni w 2021 r. Omówienie aktualnych przepisów, administracyjnych 
kar pieniężnych, problemy praktyki, orzecznictwo. Status konserwatora 
zabytków  

 
4 marca 2021 

Klaster energii sposobem na rozwój lokalnego rynku energii, elektromobilności 
oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu  

 
8 marca 2021 

Aspekty zarządcze, gospodarcze i prawne zarządzania cmentarzem, 
krematorium oraz zakładem pogrzebowym  

11 marca 2021 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Prawidłowe przygotowanie  

12 marca 2021 Zarządzanie zasobem mieszkaniowym  

18-19 marca 2021 
Zarządca nieruchomości. Praktyczne wskazówki w zakresie zarządzania 
nieruchomościami  

 
23 marca 2021 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

 
 9 kwietnia 2021 Windykacja czynszów 

 
12 kwietnia 2021 KPA w ochronie środowiska  

 
12 kwietnia 2021 Kontrole w gospodarce odpadami 

 
15 kwietnia 2021 

Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony gatunkowej) 

 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zajecie-pasa-drogowego-zajecie-klasyczne-zajecie-bez-zezwolenia-i-awaryjne-zajec-3/11667
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zajecie-pasa-drogowego-zajecie-klasyczne-zajecie-bez-zezwolenia-i-awaryjne-zajec-3/11667
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rewolucja-w-prawie-budowlanym-szybciej-prosciej-mniej-biurokracji-zmiany-w-proce/11316
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rewolucja-w-prawie-budowlanym-szybciej-prosciej-mniej-biurokracji-zmiany-w-proce/11316
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nadawanie-znoszenie-zmiana-nazw-miejscowosci-ulic-i-adresow-oraz-ich-ewidencjono-1/11876
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nadawanie-znoszenie-zmiana-nazw-miejscowosci-ulic-i-adresow-oraz-ich-ewidencjono-1/11876
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadca-nieruchomosci-praktyczne-wskazowki-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosci/12286
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadca-nieruchomosci-praktyczne-wskazowki-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosci/12286
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej/11762
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargi-na-zbycie-nieruchomosci-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej/11762
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/administracyjne-ograniczanie-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-sluzebnosci-pub/11599
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/administracyjne-ograniczanie-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-sluzebnosci-pub/11599
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl-2/11493
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl-2/11493
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl-2/11493
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oswiadczenie-majatkowe-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej-oraz/11800
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oswiadczenie-majatkowe-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej-oraz/11800
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oswiadczenie-majatkowe-oswiadczenie-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej-oraz/11800
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-absolutoryjna-w-okresie-covid-w-2021-roku-szczegolne-obowiazki-i-zasad/12060
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-absolutoryjna-w-okresie-covid-w-2021-roku-szczegolne-obowiazki-i-zasad/12060
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-absolutoryjna-w-okresie-covid-w-2021-roku-szczegolne-obowiazki-i-zasad/12060
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/koncowe-rozliczenie-projektow-poiis-2014-2020-zamykanie-projektu-koncowy-wnp-wsk/11897
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/koncowe-rozliczenie-projektow-poiis-2014-2020-zamykanie-projektu-koncowy-wnp-wsk/11897
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kwalifikowalnosc-i-rozliczanie-wydatkow-projektow-dofinansowanych-ze-srodkow-ue-2/11225
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kwalifikowalnosc-i-rozliczanie-wydatkow-projektow-dofinansowanych-ze-srodkow-ue-2/11225
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wycinka-zieleni-w-2021-r-omowienie-aktualnych-przepisow-administracyjnych-kar-pi/11904
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wycinka-zieleni-w-2021-r-omowienie-aktualnych-przepisow-administracyjnych-kar-pi/11904
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wycinka-zieleni-w-2021-r-omowienie-aktualnych-przepisow-administracyjnych-kar-pi/11904
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/klaster-energii-sposobem-na-rozwoj-lokalnego-rynku-energii-elektromobilnosci-ora/11872
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/klaster-energii-sposobem-na-rozwoj-lokalnego-rynku-energii-elektromobilnosci-ora/11872
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aspekty-zarzadcze-gospodarcze-i-prawne-zarzadzania-cmentarzem-krematorium-oraz-z/11804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aspekty-zarzadcze-gospodarcze-i-prawne-zarzadzania-cmentarzem-krematorium-oraz-z/11804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-odprowadzania-sciekow-prawidlowe-prz-1/12038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-odprowadzania-sciekow-prawidlowe-prz-1/12038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym/11984
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadca-nieruchomosci-praktyczne-wskazowki-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosci/12286
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadca-nieruchomosci-praktyczne-wskazowki-w-zakresie-zarzadzania-nieruchomosci/12286
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-maja-odpowiadac-budynki-i-i/11893
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-maja-odpowiadac-budynki-i-i/11893


 

KULTURA, PROMOCJA, NGO 

 

 3 marca 2021 
Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i 
stowarzyszenia  

11 marca 2021 
Jak przygotować dobrą relację w sieci z wydarzenia organizowanego przez JST i 
ich jednostki organizacyjne. Korzystanie z darmowych aplikacji na urządzenia 
mobilne oraz komputery, wykorzystywanych do obróbki zdjęć i montażu video  

 18 marca 2021 
Zapewnienie dostępności w samorządowych instytucjach kultury. Audyty 
dostępności. Czy tworzyć plany działania? Raporty o stanie zapewnienia 
dostępności  

 23 marca 2021 Korzystanie z wizerunku osób jako dóbr osobistych. Uwarunkowania prawne  

 24-25 marca 2021 Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 15 kwietnia 2021 
Podatek VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i zmiany w 
2021 roku 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSP. 
 

10 marca 2021 
Zadania gmin w ramach CEIDG. Konstytucja biznesu, zarząd sukcesyjny 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany w przepisach  

12 i 26 marca 2021 Zadania kierownika USC 

16 marca 2021 Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych 

 
18 marca 2021 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej. 
Najnowsze przepisy 

 
24 marca 2021 

Projektowane zmiany ustawy o dowodach osobistych. Udostępnianie danych z 
rejestru dowodów osobistych (RDO). Wydawanie zaświadczeń 

 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 

 

16 marca 2021 
KPA w pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian dotyczących doręczeń i 
pism elektronicznych. Kpa a ustawa „Covidowa”, zmiany z grudnia 2020 r. 
Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów  

19 marca 2021 Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę 
z rodziną i pieczę zastępczą  

29 marca 2021 
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Norma a patologia. Ocena poziomu 
ryzyka krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji  

7 kwietnia 2021 Dodatki mieszkaniowe 

15 kwietnia 2021 Żłobki i kluby dziecięce – zakładanie, prowadzenie, finansowanie, nadzór i 
kontrola  

 
15 kwietnia 2021 Ustawa o wspieraniu rodziny 

 
23 kwietnia 2021 

Usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej – koncepcja programu 
usamodzielnienia, innowacyjne programy 

 

OŚWIATA 

 

2 marca 2021 Pragmatyka zatrudniania nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach. 
Wybrane zagadnienia  

4 marca 2021 
Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie 
pandemii. Planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022  

5 marca 2021 
Raport o stanie zapewnienia dostępności. Obowiązki szkół, przedszkoli i 
placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

11 marca 2021 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Dotowanie przez JST przedszkoli, 
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niebędące JST  

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nadzor-i-kontrola-starostw-nad-prawidlowym-stosowaniem-przepisow-o-przeciwdziala/11757
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nadzor-i-kontrola-starostw-nad-prawidlowym-stosowaniem-przepisow-o-przeciwdziala/11757
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nadzor-i-kontrola-starostw-nad-prawidlowym-stosowaniem-przepisow-o-przeciwdziala/11757
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przygotowac-dobra-relacje-w-sieci-z-wydarzenia-organizowanego-przez-jst-i-ic/12013
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przygotowac-dobra-relacje-w-sieci-z-wydarzenia-organizowanego-przez-jst-i-ic/12013
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przygotowac-dobra-relacje-w-sieci-z-wydarzenia-organizowanego-przez-jst-i-ic/12013
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zapewnianie-dostepnosci-w-samorzadowych-instytucjach-kultury-audyty-dostepnosci-1/12468
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zapewnianie-dostepnosci-w-samorzadowych-instytucjach-kultury-audyty-dostepnosci-1/12468
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zapewnianie-dostepnosci-w-samorzadowych-instytucjach-kultury-audyty-dostepnosci-1/12468
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/korzystanie-z-wizerunku-osob-jako-dobr-osobistych-uwarunkowania-prawne/11660
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2/11490
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-dzialalnosci-instytucji-kultury-zasady-prawidlowego-rozliczania-po/12467
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-dzialalnosci-instytucji-kultury-zasady-prawidlowego-rozliczania-po/12467
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-gmin-w-ramach-ceidg-konstytucja-biznesu-zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorst-1/12572
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-gmin-w-ramach-ceidg-konstytucja-biznesu-zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorst-1/12572
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projektowane-zmiany-ustawy-o-dowodach-osobistych-udostepnianie-danych-z-rejestru/12140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projektowane-zmiany-ustawy-o-dowodach-osobistych-udostepnianie-danych-z-rejestru/12140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kpa-w-pomocy-spolecznej-z-uwzglednieniem-zmian-dotyczacych-doreczen-i-pism-elekt/11758
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kpa-w-pomocy-spolecznej-z-uwzglednieniem-zmian-dotyczacych-doreczen-i-pism-elekt/11758
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kpa-w-pomocy-spolecznej-z-uwzglednieniem-zmian-dotyczacych-doreczen-i-pism-elekt/11758
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przeprowadzanie-czynnosci-kontrolnych-nad-podmiotami-organizujacymi-prace-z-rodz/11753
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przeprowadzanie-czynnosci-kontrolnych-nad-podmiotami-organizujacymi-prace-z-rodz/11753
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zachowania-seksualne-dzieci-i-mlodziezy-norma-a-patologia-ocena-poziomu-ryzyka-k/11770
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zachowania-seksualne-dzieci-i-mlodziezy-norma-a-patologia-ocena-poziomu-ryzyka-k/11770
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlobki-i-kluby-dzieciece-zakladanie-prowadzenie-finansowanie-nadzor-i-kontrola/12246
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlobki-i-kluby-dzieciece-zakladanie-prowadzenie-finansowanie-nadzor-i-kontrola/12246
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pragmatyka-zatrudniania-nauczycieli-w-publicznych-szkolach-i-placowkach-wybrane/11270
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pragmatyka-zatrudniania-nauczycieli-w-publicznych-szkolach-i-placowkach-wybrane/11270
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii-1/12033
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii-1/12033
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-obowiazki-szkol-przedszkoli-i-placowek-o/12034
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-obowiazki-szkol-przedszkoli-i-placowek-o/12034
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-obowiazki-szkol-przedszkoli-i-placowek-o/12034
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dotowanie-przez-jst-przedszkoli-szkol-pod/11895
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dotowanie-przez-jst-przedszkoli-szkol-pod/11895
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dotowanie-przez-jst-przedszkoli-szkol-pod/11895


12 marca 2021 Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie  

17 marca 2021 Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych 
w praktyce  

18 marca 2021 
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i 
oszczędnego planowania  

 22 marca 2021 
Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych – problematyka i zasady 
rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli  

 26 marca 2021 Dotacja podręcznikowa. Zasady wnioskowania i rozliczania  

 29 i 31 marca 2021 
Kurs: Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium 
wiedzy dla osób prowadzących kadry w oświacie  

 30 marca 2021 
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse 
placówki oświatowej i organu prowadzącego  

 7 kwietnia 2021 Jak zaktualizować i wyrównać stawki dotacji – warsztaty dla samorządów 

 13 kwietnia 2021 
Ruch kadrowy w oświacie. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy przez 
dyrektora szkoły i przedszkola. Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i 
skuteczność działań kadrowych dyrektora placówki oświatowej  

 19 kwietnia 2021 
Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – strategia działania 
samorządowca  

 29 kwietnia 2021 Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych – metryczki na 2021 roku  

 

  

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-w-oswiacie/12030
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dofinansowanie-przez-gmine-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych-w-prakty/11746
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dofinansowanie-przez-gmine-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych-w-prakty/11746
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusze-organizacyjne-szkol-i-przedszkoli-2021-2022-pod-katem-optymalnego-i-oszc/11672
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusze-organizacyjne-szkol-i-przedszkoli-2021-2022-pod-katem-optymalnego-i-oszc/11672
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ruch-sluzbowy-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-zakres-i-zasady-rozwiazania-i/12502
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ruch-sluzbowy-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-zakres-i-zasady-rozwiazania-i/12502
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dotacja-podrecznikowa-zasady-wnioskowania-i-rozliczania/12125
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-3/12525
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-3/12525
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusz-organizacji-szkoly-i-przedszkola-wplyw-zapisow-w-arkuszu-na-finanse-placo-1/12134
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusz-organizacji-szkoly-i-przedszkola-wplyw-zapisow-w-arkuszu-na-finanse-placo-1/12134
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ruch-kadrowy-w-oswiacie-realizacja-zadan-z-zakresu-prawa-pracy-przez-dyrektora-s/11805
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ruch-kadrowy-w-oswiacie-realizacja-zadan-z-zakresu-prawa-pracy-przez-dyrektora-s/11805
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ruch-kadrowy-w-oswiacie-realizacja-zadan-z-zakresu-prawa-pracy-przez-dyrektora-s/11805
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zatwierdzanie-arkuszy-organizacyjnych-szkol-i-przedszkoli-strategia-dzialania-sa/11718
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zatwierdzanie-arkuszy-organizacyjnych-szkol-i-przedszkoli-strategia-dzialania-sa/11718


PAKIETY SZKOLENIOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKIETY SZKOLENIOWE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

 

 

 

 

 

Szkolenia zamknięte dla pracowników administracji samorządowej we 
współpracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Rogulskiego 

Nowe prawo zamówień publicznych, Pracownicze Plany Kapitałowe, Kodeks 
postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych, ustawa 
o dostępności a może inne szkolenie z dedykowanym programem w formie 
zamkniętej dla pracowników Państwa instytucji? 

Szkolenie 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 

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

 

 

 
 

 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. 
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