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KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 

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

1 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty 
podatków i opłat lokalnych 

ON-LINE 

1 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Przygotowanie do zamknięcia roku 2020 
z podatkiem VAT w  jednostkach budżetowych 

ON-LINE 

2 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Egzekucja administracyjna podatków 
i niepodatkowych należności budżetowych w urzędach 
jednostek samorządu terytorialnego w dobie Covid – 19. 
Jaki wpływ na egzekucję miały kolejne tarcze 
antykryzysowe? 

ON-LINE 

3 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Należności w jednostkach budżetowych. 
Praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji ON-LINE 

4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Środki trwałe od zakupu do likwidacji. 
Użytkowanie, ulepszenia 

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy 
ustalaniu opłaty planistycznej. Przegląd najnowszego 
orzecznictwa i stanowisk organów kontroli  

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Nowelizacja ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na 
postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy 
społecznej 

ON-LINE 

7 – 8 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Specjalista ds. podatku VAT w samorządzie. 
Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT 2020 
z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian 

ON-LINE 

9 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Sprawozdawczość jednostek samorządu 
terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2020 r. 
wg obowiązujących przepisów 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Jak przygotować się do korekty rocznej za 
2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży(WSS) oraz 
prewspółczynnikiem (PP) w JST i jednostkach podległych 
– z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF oraz 
najnowszego wyników kontroli NIK 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. Webinarium: Inwentaryzacja w jednostkach sektora 
finansów publicznych 

ON-LINE 

15 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Przygotowanie do zamknięcia ksiąg 
rachunkowych za 2020 rok ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian wynikających z COVID 19 oraz 
innych aktów prawnych 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umarzanie-odraczanie-rozkladanie-na-raty-podatkow-i-oplat-lokalnych/7625
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umarzanie-odraczanie-rozkladanie-na-raty-podatkow-i-oplat-lokalnych/7625
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-2020-z-podatkiem-vat-w-jednostkach-budzetowych/8219
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-2020-z-podatkiem-vat-w-jednostkach-budzetowych/8219
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-2/7614
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-2/7614
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-2/7614
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-2/7614
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-2/7614
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naleznosci-w-jednostkach-budzetowych-praktyczne-aspekty-realizacji-ewidencji-i-w-1/8140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naleznosci-w-jednostkach-budzetowych-praktyczne-aspekty-realizacji-ewidencji-i-w-1/8140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/srodki-trwale-od-zakupu-do-likwidacji-uzytkowanie-ulepszenia/7767
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/srodki-trwale-od-zakupu-do-likwidacji-uzytkowanie-ulepszenia/7767
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-2020-r/6773
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-20/7809
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-20/7809
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-20/7809
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny-2/7238
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny-2/7238
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny-2/7238
file:///C:/Users/Ania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3HY4DFR/Jak%20przygotować%20się%20do%20korekty%20rocznej%20za%202020%20r.%20wskaźnikiem%20struktury%20sprzedaży(WSS)%20oraz%20prewspółczynnikiem%20(PP)%20w%20JST%20i%20jednostkach%20podległych%20–%20z%20uwzględnieniem%20interpretacji%20ogólnej%20MF%20oraz%20najnowszego%20wyników%20kontroli%20NIK
file:///C:/Users/Ania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3HY4DFR/Jak%20przygotować%20się%20do%20korekty%20rocznej%20za%202020%20r.%20wskaźnikiem%20struktury%20sprzedaży(WSS)%20oraz%20prewspółczynnikiem%20(PP)%20w%20JST%20i%20jednostkach%20podległych%20–%20z%20uwzględnieniem%20interpretacji%20ogólnej%20MF%20oraz%20najnowszego%20wyników%20kontroli%20NIK
file:///C:/Users/Ania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3HY4DFR/Jak%20przygotować%20się%20do%20korekty%20rocznej%20za%202020%20r.%20wskaźnikiem%20struktury%20sprzedaży(WSS)%20oraz%20prewspółczynnikiem%20(PP)%20w%20JST%20i%20jednostkach%20podległych%20–%20z%20uwzględnieniem%20interpretacji%20ogólnej%20MF%20oraz%20najnowszego%20wyników%20kontroli%20NIK
file:///C:/Users/Ania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3HY4DFR/Jak%20przygotować%20się%20do%20korekty%20rocznej%20za%202020%20r.%20wskaźnikiem%20struktury%20sprzedaży(WSS)%20oraz%20prewspółczynnikiem%20(PP)%20w%20JST%20i%20jednostkach%20podległych%20–%20z%20uwzględnieniem%20interpretacji%20ogólnej%20MF%20oraz%20najnowszego%20wyników%20kontroli%20NIK
file:///C:/Users/Ania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E3HY4DFR/Jak%20przygotować%20się%20do%20korekty%20rocznej%20za%202020%20r.%20wskaźnikiem%20struktury%20sprzedaży(WSS)%20oraz%20prewspółczynnikiem%20(PP)%20w%20JST%20i%20jednostkach%20podległych%20–%20z%20uwzględnieniem%20interpretacji%20ogólnej%20MF%20oraz%20najnowszego%20wyników%20kontroli%20NIK
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-ksiag-rachunkowych-za-2020-rok-ze-szczegolnym-uwzgle/6662
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-ksiag-rachunkowych-za-2020-rok-ze-szczegolnym-uwzgle/6662
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-ksiag-rachunkowych-za-2020-rok-ze-szczegolnym-uwzgle/6662
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-ksiag-rachunkowych-za-2020-rok-ze-szczegolnym-uwzgle/6662
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15 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Stosowanie nowego JPK VAT. Najczęstsze 
problemy i nieprawidłowości ON-LINE 

17 grudnia 2020 r. Webinarium: Inwentaryzacja 2020 w Instytucjach Kultury ON-LINE 

18 grudnia 2020 r. 
Webnarium: Procedury tworzenia, obiegu i kontroli 
dokumentów księgowych w dobie pandemii 
koronawirusa 

ON-LINE 

18 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Podatek VAT w 2021. Planowane zmiany 
i aktualne problemy ON-LINE 

29 grudnia 2020 r. Webinarium: Zmiany w podatku VAT od 2021 roku ON-LINE 

KADRY, PRAWO PRACY 

2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zatrudnianie personelu w projektach UE ze 
szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji 
publicznej 

ON-LINE 

2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie 
BHP w związku z wprowadzeniem stanu epidemii 

ON-LINE 

10 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki 
chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich 
zmian 

ON-LINE 

10 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 
Prawidłowość stosowania przepisów 

ON-LINE 

11 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Pracodawca przed sądem pracy. Procesowe 
prawo pracy, w tym po nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego 

ON-LINE 

11 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy 
w JST. Regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje. 
Kryzys epidemiczny a modyfikacja wewnętrznych 
regulacji 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. Webinarium: Czas pracy i bieżące aktualności prawa pracy  ON-LINE 

15 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Umowy cywilnoprawne. Od zawarcia do 
rozliczenia ON-LINE 

ORGANIZACJA URZĘDU, SEKRETARIAT, PROMOCJA, BIP, 
INFORMATYCZNE  

1 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Upoważnienia i pełnomocnictwa 
w administracji publicznej ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-nowego-jpk-vat-najczestsze-problemy-i-nieprawidlowosci/8246
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-nowego-jpk-vat-najczestsze-problemy-i-nieprawidlowosci/8246
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-2020-w-instytucjach-kultury/7376
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedury-tworzenia-obiegu-i-kontroli-dokumentow-ksiegowych-w-dobie-pandemii-kor/7763
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedury-tworzenia-obiegu-i-kontroli-dokumentow-ksiegowych-w-dobie-pandemii-kor/7763
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedury-tworzenia-obiegu-i-kontroli-dokumentow-ksiegowych-w-dobie-pandemii-kor/7763
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-2021-planowane-zmiany-i-aktualne-problemy/8496
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-2021-planowane-zmiany-i-aktualne-problemy/8496
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-podatku-vat-od-2021-roku-1/7692
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zatrudnianie-personelu-w-projektach-ue-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow/7687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zatrudnianie-personelu-w-projektach-ue-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow/7687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zatrudnianie-personelu-w-projektach-ue-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow/7687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-bhp-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-epidemi/8025
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-bhp-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-epidemi/8025
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilki-z-ubezpieczenia-spolecznego-zasilki-chorobowe-i-macierzynskie-z-uwzgledn-3/8180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilki-z-ubezpieczenia-spolecznego-zasilki-chorobowe-i-macierzynskie-z-uwzgledn-3/8180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilki-z-ubezpieczenia-spolecznego-zasilki-chorobowe-i-macierzynskie-z-uwzgledn-3/8180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy-prawidlowosc-stosowania-przepisow/7421
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy-prawidlowosc-stosowania-przepisow/7421
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracodawca-przed-sadem-pracy-procesowe-prawo-pracy-w-tym-po-nowelizacji-kodeksu/7688
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracodawca-przed-sadem-pracy-procesowe-prawo-pracy-w-tym-po-nowelizacji-kodeksu/7688
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracodawca-przed-sadem-pracy-procesowe-prawo-pracy-w-tym-po-nowelizacji-kodeksu/7688
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wewnatrzzakladowe-zrodla-prawa-pracy-w-jst-regulaminy-porozumienia-procedury-ins/7691
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wewnatrzzakladowe-zrodla-prawa-pracy-w-jst-regulaminy-porozumienia-procedury-ins/7691
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wewnatrzzakladowe-zrodla-prawa-pracy-w-jst-regulaminy-porozumienia-procedury-ins/7691
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wewnatrzzakladowe-zrodla-prawa-pracy-w-jst-regulaminy-porozumienia-procedury-ins/7691
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/czas-pracy-i-biezace-aktualnosci-prawa-pracy/7088
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-cywilnoprawne-od-zawarcia-do-rozliczenia/8182
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-cywilnoprawne-od-zawarcia-do-rozliczenia/8182
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
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/20-zamowienia-publiczne-zlecanie-zada.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/upowaznienia-i-pelnomocnictwa-w-administracji-publicznej-1/7292
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/upowaznienia-i-pelnomocnictwa-w-administracji-publicznej-1/7292
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1 -2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom 
średniozaawansowany 

ON-LINE 

2 -4 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Jak poruszać się efektywnie w przestrzeni 
online promując instytucję publiczną? Facebook, 
instagram i inne platformy social media oraz inne 
możliwości i narzędzia 

ON-LINE 

4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Odpowiedzialność prawna członków zarządu 
i rad nadzorczych w spółkach z udziałem samorządu 
terytorialnego 

ON-LINE 

4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Jak przeprowadzać audyty dostępności 
w jednostce? Badanie stanu dostępności w administracji 
przy użyciu pytań audytowych 

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa. 
Stosowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
RP. Zadania Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Zwrot 
kosztów przejazdu, zwrot utraconych dochodów, 
reklamacje, decyzje administracyjne 

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Organy jednostek samorządu terytorialnego 
a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i terroryzmowi (AML) 

ON-LINE 

9 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Ustawa o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych 
praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie 
cyfrowej. Standardy WCAG 2.1. Warsztaty dla redaktorów 

ON-LINE 

10, 15, 17, 18 grudnia 
2020 r. 

Webinarium: Kurs: Koordynator ds. dostępności 
w urzędzie ON-LINE 

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

4 grudnia 2020 r. 

Webinarium: RODO w szkołach podczas zdalnego 
i hybrydowego nauczania. Przetwarzanie i ochrona 
danych osobowych w czasie zdalnego nauczania 
w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO 

ON-LINE 

7 – 10 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia. 
Kurs kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych 

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Porządkowanie dokumentacji akt 
osobowych, kopert dowodowych, dokumentacji 
technicznej oraz ich ewidencjonowanie w archiwum 
zakładowym 

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 
w świetle kontroli NIK i UODO. Typowe błędy popełniane 
przez administratorów danych 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Ocena ryzyka przetwarzania danych 
osobowych w związku z wprowadzeniem nowych form 
pracy, w tym pracy zdalnej. Zabezpieczenie, organizacja, 
instrukcje, rozliczalność wprowadzonych rozwiązań 
organizacyjno – technicznych 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusz-kalkulacyjny-excel-poziom-sredniozaawansowany/7815
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/arkusz-kalkulacyjny-excel-poziom-sredniozaawansowany/7815
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-poruszac-sie-efektywnie-w-przestrzeni-online-promujac-instytucje-publiczna-f/8075
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-poruszac-sie-efektywnie-w-przestrzeni-online-promujac-instytucje-publiczna-f/8075
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-poruszac-sie-efektywnie-w-przestrzeni-online-promujac-instytucje-publiczna-f/8075
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-poruszac-sie-efektywnie-w-przestrzeni-online-promujac-instytucje-publiczna-f/8075
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-badanie-stanu-dostepnosci-w-adm/8239
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-badanie-stanu-dostepnosci-w-adm/8239
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-badanie-stanu-dostepnosci-w-adm/8239
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organy-jednostek-samorzadu-terytorialnego-a-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pie/8275
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organy-jednostek-samorzadu-terytorialnego-a-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pie/8275
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organy-jednostek-samorzadu-terytorialnego-a-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pie/8275
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto/7844
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto/7844
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto/7844
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto/7844
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustawa-o-dostepnosci-cyfrowej-stron-internetowych-i-aplikacji-mobilnych-podmioto/7844
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie-3/7482
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie-3/7482
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-kurs-kwalifikacyjny-dla-archiwistow-zakla/8305
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-kurs-kwalifikacyjny-dla-archiwistow-zakla/8305
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/porzadkowanie-dokumentacji-akt-osobowych-kopert-dowodowych-dokumentacji-technicz/7227
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/porzadkowanie-dokumentacji-akt-osobowych-kopert-dowodowych-dokumentacji-technicz/7227
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/porzadkowanie-dokumentacji-akt-osobowych-kopert-dowodowych-dokumentacji-technicz/7227
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/porzadkowanie-dokumentacji-akt-osobowych-kopert-dowodowych-dokumentacji-technicz/7227
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/bezpieczenstwo-informacji-i-ochrona-danych-w-swietle-kontroli-nik-i-uodo-typowe-1/7310
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/bezpieczenstwo-informacji-i-ochrona-danych-w-swietle-kontroli-nik-i-uodo-typowe-1/7310
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/bezpieczenstwo-informacji-i-ochrona-danych-w-swietle-kontroli-nik-i-uodo-typowe-1/7310
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ocena-ryzyka-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-nowych-for-2/8203
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ocena-ryzyka-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-nowych-for-2/8203
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ocena-ryzyka-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-nowych-for-2/8203
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ocena-ryzyka-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-nowych-for-2/8203
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ocena-ryzyka-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-nowych-for-2/8203


KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 

14 – 15 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Specjalista w zakresie postępowania 
administracyjnego 

ON-LINE 

14 – 15 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zajęcia doskonalące dla koordynatorów 
czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów 
zakładowych 

ON-LINE 

OŚWIATA 

3 – 4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Skuteczne narzędzia menedżera szkoły. 
Przywództwo i zarządzanie zespołem nauczycieli ON-LINE 

4 grudnia 2020 r. 

Webinarium: RODO w szkołach podczas zdalnego 
i hybrydowego nauczania. Przetwarzanie i ochrona 
danych osobowych w czasie zdalnego nauczania 
w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO 

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Zadania organów prowadzących szkoły 
i placówki oświatowe. Najbardziej aktualne wyzwania, 
zmiany przepisów, stosowanie szczególnych rozwiązań 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem covid 19 

ON-LINE 

9 grudnia 2020 r.  

Webinarium: Aktualizacja statutu szkoły/przedszkola do 
zmian prawa oświatowego w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki w warunkach ograniczeń 
epidemicznych 

ON-LINE 

10 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami 
w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy 
prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania 
przedszkolnego 

ON-LINE 

11 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w sesji zimowej. Jak prawidłowo 
przeprowadzić postępowanie w zakresie awansu w czasie 
trwania reżimu sanitarnego? 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Od receptury do jadłospisu. Zasady żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi, normami żywienia i zaleceniami 
żywieniowymi 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Racjonalna i skuteczna pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie pandemii. 
Zadania JST, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zasady 
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

ON-LINE 

16 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Wydatkowanie subwencji na uczniów 
niepełnosprawnych. (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych) 

ON-LINE 

17 grudnia 2020 r.  
Webinarium: Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz 
sprawozdania jednostek oświatowych za 2020 rok ON-LINE 

KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZLECANIE ZADAŃ, 
NGO 

1 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Działalność samorządowych Instytucji 
Kultury podczas stanu epidemii ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-w-zakresie-postepowania-administracyjnego-1/7099
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-w-zakresie-postepowania-administracyjnego-1/7099
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zajecia-doskonalace-dla-koordynatorow-czynnosci-kancelaryjno-archiwalnych-oraz-a/6631
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zajecia-doskonalace-dla-koordynatorow-czynnosci-kancelaryjno-archiwalnych-oraz-a/6631
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zajecia-doskonalace-dla-koordynatorow-czynnosci-kancelaryjno-archiwalnych-oraz-a/6631
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczne-narzedzia-menedzera-szkoly-przywodztwo-i-zarzadzanie-zespolem-nauczyci/7379
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczne-narzedzia-menedzera-szkoly-przywodztwo-i-zarzadzanie-zespolem-nauczyci/7379
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-szkolach-podczas-zdalnego-i-hybrydowego-nauczania-przetwarzanie-i-ochrona/7325
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-organow-prowadzacych-szkoly-i-placowki-oswiatowe-najbardziej-aktualne-wy/8382
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-organow-prowadzacych-szkoly-i-placowki-oswiatowe-najbardziej-aktualne-wy/8382
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-organow-prowadzacych-szkoly-i-placowki-oswiatowe-najbardziej-aktualne-wy/8382
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-organow-prowadzacych-szkoly-i-placowki-oswiatowe-najbardziej-aktualne-wy/8382
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-organow-prowadzacych-szkoly-i-placowki-oswiatowe-najbardziej-aktualne-wy/8382
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-statutu-szkoly-przedszkola-do-zmian-prawa-oswiatowego-w-zakresie-ks/7026
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-statutu-szkoly-przedszkola-do-zmian-prawa-oswiatowego-w-zakresie-ks/7026
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-statutu-szkoly-przedszkola-do-zmian-prawa-oswiatowego-w-zakresie-ks/7026
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualizacja-statutu-szkoly-przedszkola-do-zmian-prawa-oswiatowego-w-zakresie-ks/7026
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczenie-finansowe-pomiedzy-gminami-w-przypadku-uczniow-niebedacych-mieszkanc-2/7491
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczenie-finansowe-pomiedzy-gminami-w-przypadku-uczniow-niebedacych-mieszkanc-2/7491
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczenie-finansowe-pomiedzy-gminami-w-przypadku-uczniow-niebedacych-mieszkanc-2/7491
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczenie-finansowe-pomiedzy-gminami-w-przypadku-uczniow-niebedacych-mieszkanc-2/7491
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-w-sesji-zimowej-jak-prawidlowo/8520
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-w-sesji-zimowej-jak-prawidlowo/8520
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-w-sesji-zimowej-jak-prawidlowo/8520
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-w-sesji-zimowej-jak-prawidlowo/8520
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/od-receptury-do-jadlospisu-zasady-zywienia-zbiorowego-dzieci-i-mlodziezy-zgodne/7947
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/od-receptury-do-jadlospisu-zasady-zywienia-zbiorowego-dzieci-i-mlodziezy-zgodne/7947
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/od-receptury-do-jadlospisu-zasady-zywienia-zbiorowego-dzieci-i-mlodziezy-zgodne/7947
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/od-receptury-do-jadlospisu-zasady-zywienia-zbiorowego-dzieci-i-mlodziezy-zgodne/7947
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii/8397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii/8397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii/8397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/racjonalna-i-skuteczna-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-takze-w-czasie-pandemii/8397
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wydatkowanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-art-8-ustawy-o-finansowaniu/6654
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wydatkowanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-art-8-ustawy-o-finansowaniu/6654
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wydatkowanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-art-8-ustawy-o-finansowaniu/6654
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamkniecie-ksiag-rachunkowych-oraz-sprawozdania-jednostek-oswiatowych-za-2020-ro/8059
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamkniecie-ksiag-rachunkowych-oraz-sprawozdania-jednostek-oswiatowych-za-2020-ro/8059
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/22-kultura-sport-organizacja-pozarzdowe.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dzialalnosc-samorzadowych-instytucji-kultury-podczas-stanu-epidemii-1/7819
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dzialalnosc-samorzadowych-instytucji-kultury-podczas-stanu-epidemii-1/7819


KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 

2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Wspieranie klubów sportowych. Ustawa 
o sporcie. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych 
w okresie pandemii 

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. Webinarium: Instytucje kultury. Akcja bilans 2020  ON-LINE 

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

ON-LINE 

17 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne 
w organizacjach pozarządowych 2020 

ON-LINE 

17 grudnia 2020 r. Webinarium: Inwentaryzacja 2020 w Instytucjach Kultury ON-LINE 

NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
BUDOWNICTWO 

4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Sporządzanie planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości publicznych  

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy 
ustalaniu opłaty planistycznej. Przegląd najnowszego 
orzecznictwa i stanowisk organów kontroli  

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu terenu z elementami kodeksu 
postępowania administracyjnego 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zasady i tryb organizowania przetargów 
przez podmioty publiczne na nieruchomości 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Prawo budowlane w 2021 roku. Stosowanie 
przepisów po nowelizacji 

ON-LINE 

GOSPODARKA KOMUNALNA, ODPADY, DODATKI MIESZKANIOWE 

2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Wybrane zagadnienia z ustawy wspierającej 
rozwój mieszkalnictwa ON-LINE 

4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Odpowiedzialność prawna członków zarządu 
i rad nadzorczych w spółkach z udziałem samorządu 
terytorialnego 

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Inwentaryzacja mienia komunalnego – 
przygotowanie, metody, realizacji, wyniki 
z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych 
i rachunkowych w 2020 roku 

ON-LINE 

11 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Deklarowanie, określanie i pobór opłaty. 
Wpływ przepisów o tarczy antykryzysowej na 
postępowania podatkowe w zakresie opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wspieranie-klubow-sportowych-ustawa-o-sporcie-realizacja-i-rozliczanie-zadan-spo/7581
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wspieranie-klubow-sportowych-ustawa-o-sporcie-realizacja-i-rozliczanie-zadan-spo/7581
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wspieranie-klubow-sportowych-ustawa-o-sporcie-realizacja-i-rozliczanie-zadan-spo/7581
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/instytucje-kultury-akcja-bilans-2020/7093
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-3/8363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-3/8363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-3/8363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/obowiazki-sprawozdawcze-i-kontrolne-w-organizacjach-pozarzadowych-2020/7693
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/obowiazki-sprawozdawcze-i-kontrolne-w-organizacjach-pozarzadowych-2020/7693
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-2020-w-instytucjach-kultury/7376
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sporzadzanie-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-publicznych/6963
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sporzadzanie-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-publicznych/6963
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/najczestsze-bledy-i-nieprawidlowosci-przy-ustalaniu-oplaty-planistycznej-przegla/7619
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/najczestsze-bledy-i-nieprawidlowosci-przy-ustalaniu-oplaty-planistycznej-przegla/7619
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/najczestsze-bledy-i-nieprawidlowosci-przy-ustalaniu-oplaty-planistycznej-przegla/7619
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/decyzje-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowaniu-terenu-z-elementami-kodeksu-post/7109
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/decyzje-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowaniu-terenu-z-elementami-kodeksu-post/7109
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/decyzje-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowaniu-terenu-z-elementami-kodeksu-post/7109
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-i-tryb-organizowania-przetargow-przez-podmioty-publiczne-na-nieruchomosci/7689
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-i-tryb-organizowania-przetargow-przez-podmioty-publiczne-na-nieruchomosci/7689
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-budowlane-w-2021-roku-stosowanie-przepisow-po-nowelizacji/7829
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-budowlane-w-2021-roku-stosowanie-przepisow-po-nowelizacji/7829
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wybrane-zagadnienia-z-ustawy-wspierajacej-rozwoj-mieszkalnictwa-1/6962
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wybrane-zagadnienia-z-ustawy-wspierajacej-rozwoj-mieszkalnictwa-1/6962
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-czlonkow-zarzadu-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-z-udzialem/7378
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-mienia-komunalnego-przygotowanie-metody-realizacji-wyniki-z-uwzgl/6804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-mienia-komunalnego-przygotowanie-metody-realizacji-wyniki-z-uwzgl/6804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-mienia-komunalnego-przygotowanie-metody-realizacji-wyniki-z-uwzgl/6804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-mienia-komunalnego-przygotowanie-metody-realizacji-wyniki-z-uwzgl/6804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-deklarowanie-okreslanie-i-pobor-op/7105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-deklarowanie-okreslanie-i-pobor-op/7105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-deklarowanie-okreslanie-i-pobor-op/7105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-deklarowanie-okreslanie-i-pobor-op/7105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-deklarowanie-okreslanie-i-pobor-op/7105


KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 

15 grudnia 2020 r. Webinarium: Nabywanie mienia do zasobu gminnego ON-LINE 

TRANSPORT, DROGI 

2 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Fundusz dróg samorządowych 
(z uwzględnieniem zmian), rządowy fundusz inwestycji 
lokalnych (RFIL) oraz środki z innych źródeł 
w inwestycjach jednostki samorządu terytorialnego 

ON-LINE 

16 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Zmiany w rejestracjach pojazdów 2020/2021. 
Rejestracja przez salon dealerski, likwidacja karty pojazdu 
i nalepki kontrolnej, jedna tablica na całe życie pojazdu i 
inne. Zmiany wynikające z ustawy z 14 sierpnia 2020 roku 
oraz innych aktów 

ON-LINE 

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

2 grudnia 2020 r. Webinarium: Zasiłek stały z pomocy społecznej ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Nowelizacja ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na 
postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy 
społecznej 

ON-LINE 

8 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Procedura „Niebieskie Karty” 

ON-LINE 

15 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Karta Dużej Rodziny w 2021 roku. Aspekty 
prawne i praktyczne 

ON-LINE 

15 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Jak opracować i wdrożyć odpowiednie 
procedury, w tym procedury HACCP w związku z 
profilaktyką zakażeń wirusem sars-cov-2 w 
pomieszczeniach żywnościowych. Od instrukcji do karty 
kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP […] 

ON-LINE 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

2 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Udostępnianie danych z ewidencji ludności, 
rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej 
z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO 
i najnowszego orzecznictwa 

ON-LINE 

7 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa. 
Stosowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
RP. Zadania Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Zwrot 
kosztów przejazdu, zwrot utraconych dochodów, 
reklamacje, decyzje administracyjne 

ON-LINE 

RADNI, BIURO RADY 

1 grudnia 2020 r. 

Webinarium: Petycje, skargi i wnioski w działalności 
organów samorządowych po zmianach ustaw 
samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem komisji 
skarg, wniosków i petycji 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nabywanie-mienia-do-zasobu-gminnego/7496
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-drog-samorzadowych-z-uwzglednieniem-zmian-rzadowy-fundusz-inwestycji-lok/8123
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-drog-samorzadowych-z-uwzglednieniem-zmian-rzadowy-fundusz-inwestycji-lok/8123
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https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/fundusz-drog-samorzadowych-z-uwzglednieniem-zmian-rzadowy-fundusz-inwestycji-lok/8123
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-rejestracjach-pojazdow-2020-2021-rejestracja-przez-salon-dealerski-likw/8429
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-rejestracjach-pojazdow-2020-2021-rejestracja-przez-salon-dealerski-likw/8429
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https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-rejestracjach-pojazdow-2020-2021-rejestracja-przez-salon-dealerski-likw/8429
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/18-pomoc-spoleczna.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilek-staly-z-pomocy-spolecznej/6327
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po-1/6636
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-procedura-niebieskie-karty/7803
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-procedura-niebieskie-karty/7803
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/karta-duzej-rodziny-w-2021-roku-aspekty-prawne-i-praktyczne/6637
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/karta-duzej-rodziny-w-2021-roku-aspekty-prawne-i-praktyczne/6637
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-opracowac-i-wdrozyc-odpowiednie-procedury-w-tym-procedury-haccp-w-zwiazku-z/8016
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-opracowac-i-wdrozyc-odpowiednie-procedury-w-tym-procedury-haccp-w-zwiazku-z/8016
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-opracowac-i-wdrozyc-odpowiednie-procedury-w-tym-procedury-haccp-w-zwiazku-z/8016
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-opracowac-i-wdrozyc-odpowiednie-procedury-w-tym-procedury-haccp-w-zwiazku-z/8016
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-opracowac-i-wdrozyc-odpowiednie-procedury-w-tym-procedury-haccp-w-zwiazku-z/8016
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-danych-z-ewidencji-ludnosci-rejestru-dowodow-osobistych-i-dokument/6190
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-danych-z-ewidencji-ludnosci-rejestru-dowodow-osobistych-i-dokument/6190
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-danych-z-ewidencji-ludnosci-rejestru-dowodow-osobistych-i-dokument/6190
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-danych-z-ewidencji-ludnosci-rejestru-dowodow-osobistych-i-dokument/6190
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rejestracja-i-kwalifikacja-wojskowa-stosowanie-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-ob/7542
http://h/
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-po-zmianach-ustaw/7880
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-po-zmianach-ustaw/7880
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-po-zmianach-ustaw/7880
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-po-zmianach-ustaw/7880
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4 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Praca Rady Gminy i Powiatu oraz Biura Rady 
w sytuacji kryzysowej, w tym w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego 

ON-LINE 

18 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Postępowanie ze skargami na pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego w praktyce działania 
urzędów 

ON-LINE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

4 – 18 grudnia 2020 r. Webinarium: Kurs Prawo Zamówień Publicznych. 
Nowelizacja krok po kroku 

ON-LINE 

9 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zamówienia publiczne poniżej 50.000 
złotych oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku 

ON-LINE 

21 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Praktyczne aspekty udzielania zamówień 
publicznych w projektach unijnych w świetle nowego 
prawa zamówień publicznych 

ON-LINE 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROJEKTY UNIJNE 

2 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Zatrudnianie personelu w projektach UE ze 
szczególnym uwzględnieniem pracowników administracji 
publicznej 

ON-LINE 

14 grudnia 2020 r. 
Webinarium: Kontrola projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych, w tym ułatwienia w okresie pandemii 

ON-LINE 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praca-rady-gminy-i-powiatu-oraz-biura-rady-w-sytuacji-kryzysowej-w-tym-w-sytuacj/8047
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praca-rady-gminy-i-powiatu-oraz-biura-rady-w-sytuacji-kryzysowej-w-tym-w-sytuacj/8047
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https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-prawo-zamowien-publicznych-nowelizacja-krok-po-kroku/8119
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KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 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 postepowania 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  

 

http://www.zg.frdl.pl/
mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl


KATALOG SZKOLEŃ – GRUDZIEŃ 2020 CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI? 

 

 

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/

