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KATALOG SZKOLEŃ - PAŹDZIERNIK 

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

1 października 2020 r. 

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

ON-LINE 

2 października 2020 r. Webinarium: Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
Aspekty praktyczne 

ON-LINE 

5 października 2020 r. 

Jak dochować należytej staranności przy odliczaniu 
podatku VAT z uwzględnieniem doniesień po kontroli 
NIK w samorządach oraz odpowiedzi MF. Odliczenia 
na wprost, proporcją (WSS) oraz preproporcją (PP 

ON-LINE 

5 października 2020 r. 
Webinarium: Sprawozdawczość budżetowa jst i jej 
jednostek podległych za III kwartał 2020 roku 

ON-LINE 

6 października 2020 r. 

Webinarium: Aktualne problemy dotacji udzielanych 
z budżetu JST dla klubów sportowych – rozliczanie 
i kontrola wykorzystania dotacji oraz udzielanie 
dotacji na zadania roku 2020 

ON-LINE 

7 października 2020 r. 
Webinarium: Bieżące zagadnienia i zmiany 
w przepisach finansowych i podatkowych 

ON-LINE 

8 października 2020 r. 
Webinarium: Elektroniczne przesyłanie JPK VAT od 
01.10.2020 r. Jak prawidłowo ewidencjonować 
sprzedaż i nabycie towarów i usług po zmianach 

ON-LINE 

12 października 2020 r. Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów 
publicznych – aspekty praktyczne 

POZNAŃ 

14 października 2020 r. 
Webinarium: Centralizacja VAT po kontroli NIK 
i zmiany VAT w 2020 roku  ON-LINE 

15 października 2020 r. 
Webinarium: Projekt planu finansowego 
samorządowej jednostki budżetowej na 2021 rok 
oraz wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej 

ON-LINE 

15, 16, 22, 23 października 
2020 r. 

Webinarium: KURS rachunkowości budżetowej 
w świetle obowiązujących przepisów  

ON-LINE 

16 października 2020 r. 
Webinarium: Inwentaryzacja w jednostkach 
oświatowych w czasie epidemii. Praktyczne 
stosowanie przepisów 

ON-LINE 

16 października 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 

19 - 21 października 2020 r. 
Webinarium: Intensywny kurs dla osób odbywających 
służbę przygotowawczą ON-LINE  

20 października 2020 r. 
Webinarium: Prawidłowe przeprowadzanie, 
rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 
2020/2021 roku  

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po/5448
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po/5448
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po/5448
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-i-jej-wplyw-na-po/5448
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wieloletnia-prognoza-finansowa-aspekty-praktyczne-1/5504
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wieloletnia-prognoza-finansowa-aspekty-praktyczne-1/5504
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-dochowac-nalezytej-starannosci-przy-odliczaniu-podatku-vat-z-uwzglednieniem/5458
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-dochowac-nalezytej-starannosci-przy-odliczaniu-podatku-vat-z-uwzglednieniem/5458
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-dochowac-nalezytej-starannosci-przy-odliczaniu-podatku-vat-z-uwzglednieniem/5458
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-dochowac-nalezytej-starannosci-przy-odliczaniu-podatku-vat-z-uwzglednieniem/5458
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-budzetowa-jst-i-jej-jednostek-podleglych-za-iii-kwartal-2020-rok/4867
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-budzetowa-jst-i-jej-jednostek-podleglych-za-iii-kwartal-2020-rok/4867
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/biezace-zagadnienia-i-zmiany-w-przepisach-finansowych-i-podatkowych-z-perspektyw/5522
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/biezace-zagadnienia-i-zmiany-w-przepisach-finansowych-i-podatkowych-z-perspektyw/5522
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-2/4629
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-2/4629
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-2/4629
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-aspekty-praktyczne/5626
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-aspekty-praktyczne/5626
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/centralizacja-vat-po-kontroli-nik-i-zmiany-vat-w-2020-roku/5230
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/centralizacja-vat-po-kontroli-nik-i-zmiany-vat-w-2020-roku/5230
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projekt-planu-finansowego-samorzadowej-jednostki-budzetowej-na-2021-r-oraz-wybra/5030
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projekt-planu-finansowego-samorzadowej-jednostki-budzetowej-na-2021-r-oraz-wybra/5030
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projekt-planu-finansowego-samorzadowej-jednostki-budzetowej-na-2021-r-oraz-wybra/5030
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-rachunkowosci-budzetowej-w-swietle-obowiazujacych-przepisow/5640
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-rachunkowosci-budzetowej-w-swietle-obowiazujacych-przepisow/5640
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-1/5508
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-1/5508
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-1/5508
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-1/5508
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/egzekucja-administracyjna-podatkow-i-niepodatkowych-naleznosci-budzetowych-w-urz-1/5508
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/intensywny-kurs-dla-osob-odbywajacych-sluzbe-przygotowawcza/5235
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/intensywny-kurs-dla-osob-odbywajacych-sluzbe-przygotowawcza/5235
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawidlowe-przeprowadzanie-rozliczenie-i-dokumentowanie-inwentaryzacji-2020-2021-2/4821
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawidlowe-przeprowadzanie-rozliczenie-i-dokumentowanie-inwentaryzacji-2020-2021-2/4821
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawidlowe-przeprowadzanie-rozliczenie-i-dokumentowanie-inwentaryzacji-2020-2021-2/4821
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21 października 2020 r. 
Webinarium: Postępowanie w zakresie 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości 
elektrowni wiatrowych 

ON-LINE 

22 października 2020 r. 
Webinarium: Środki trwałe w jednostkach sektora 
finansów publicznych po zmianach w 2020 roku 

ON-LINE 

27 października 2020 r. 
Webinarium: Roczny plan kontroli oraz planowanie 
kontroli w skali kwartału i planowanie pojedynczych 
zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy 

ON-LINE 

29 października 2020 r. 
JST, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady 
budżetowe - CO NOWEGO W VAT? - stanowiska 
organów kontrolnych 

POZNAŃ 

29 października 2020 r. 
Webinarium: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 
samorząd terytorialny jako organ udzielający pomocy 
publicznej 

ON-LINE 

KADRY, PRAWO PRACY 

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

POZNAŃ 

5 października 2020 r. 
Webinarium: Pracownicze Plany Kapitałowe 
w jednostkach finansów publicznych. Zawarcie umów, 
naliczanie wpłat, wypłaty z PPK 

ON-LINE 

16 października 2020 r. 
Webinarium: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. 
Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem 
ostatnich zmian 

ON-LINE 

16 października 2020 r. 
Webinarium: Prawo pracy w instytucjach kultury. 
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji 
kultury 

ON-LINE 

19 - 21 października 2020 r. 
Webinarium: KURS: Sprawy kadrowe w szkołach 
i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla 
osób prowadzących sprawy kadrowe 

ON-LINE 

19 - 21 października 2020 r. 
Webinarium: Intensywny kurs dla osób odbywających 
służbę przygotowawczą 

ON-LINE 

20 października 2020 r. 
Okresowe oceny kwalifi9kacyjne w jednostkach 
samorządowych 

POZNAŃ 

22 października 2020 r. 

Webinarium: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 
w warunkach kryzysu epidemicznego. Podstawy 
prawne, zasady rozliczania, przykłady, dobre praktyki, 
procedury wewnątrzzakładowe 

ON-LINE 

23 października 2020 r. Webinarium: Pracownicze Programy Kapitałowe 
w 2020 r. uregulowania prawne i podatkowe 

ON-LINE 

28 października 2020 r. 

Praktyczne aspekty pragmatyki służbowej 
pracowników samorządowych w 2020 r. 
(samorządowe prawo pracy w pytaniach 
i odpowiedziach) 

POZNAŃ 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/postepowanie-w-zakresie-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-elektrowni-wiat/4812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/postepowanie-w-zakresie-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-elektrowni-wiat/4812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/postepowanie-w-zakresie-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-elektrowni-wiat/4812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/srodki-trwale-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-po-zmianach-w-2020-roku/5515
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/srodki-trwale-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-po-zmianach-w-2020-roku/5515
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jst-jednostki-budzetowe-samorzadowe-zaklady-budzetowe-co-nowego-w-vat-stanowiska/4891
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jst-jednostki-budzetowe-samorzadowe-zaklady-budzetowe-co-nowego-w-vat-stanowiska/4891
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jst-jednostki-budzetowe-samorzadowe-zaklady-budzetowe-co-nowego-w-vat-stanowiska/4891
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow-samorzad-terytorialny-jako-organ-udzielajacy/5507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow-samorzad-terytorialny-jako-organ-udzielajacy/5507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow-samorzad-terytorialny-jako-organ-udzielajacy/5507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/4495
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/4495
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-w-jednostkach-finansow-publicznych-zawarcie-umow-na/5105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-w-jednostkach-finansow-publicznych-zawarcie-umow-na/5105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-w-jednostkach-finansow-publicznych-zawarcie-umow-na/5105
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line?date_from=2020-10-16&date_to=2020-10-16#2020-10
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line?date_from=2020-10-16&date_to=2020-10-16#2020-10
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line?date_from=2020-10-16&date_to=2020-10-16#2020-10
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/intensywny-kurs-dla-osob-odbywajacych-sluzbe-przygotowawcza/5235
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/intensywny-kurs-dla-osob-odbywajacych-sluzbe-przygotowawcza/5235
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/okresowe-oceny-kwalifikacyjne-w-jednostkach-samorzadowych/5620
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/okresowe-oceny-kwalifikacyjne-w-jednostkach-samorzadowych/5620
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-warunkach-kryzysu-epidemicznego-podstaw/5692
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-warunkach-kryzysu-epidemicznego-podstaw/5692
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-warunkach-kryzysu-epidemicznego-podstaw/5692
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-w-warunkach-kryzysu-epidemicznego-podstaw/5692
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-programy-kapitalowe-w-2020-r-uregulowania-prawne-i-podatkowe/5978
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-programy-kapitalowe-w-2020-r-uregulowania-prawne-i-podatkowe/5978
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-pragmatyki-sluzbowej-pracownikow-samorzadowych-w-2020-r-samor-1/5624
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-pragmatyki-sluzbowej-pracownikow-samorzadowych-w-2020-r-samor-1/5624
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-pragmatyki-sluzbowej-pracownikow-samorzadowych-w-2020-r-samor-1/5624
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-pragmatyki-sluzbowej-pracownikow-samorzadowych-w-2020-r-samor-1/5624
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ORGANIZACJA URZĘDU, SEKRETARIAT, PROMOCJA, BIP, 
INFORMATYCZNE  

7 października 2020 r. 
Webinarium: Kontrola zarządcza w jednostkach 
samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID – 
19 

ON-LINE 

8 października 2020 r. Komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji POZNAŃ 

15 października 2020 r. 

Webinarium: Zmiany w procedurze przygotowania 
strategii rozwoju gmin w świetle nowelizacji ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw 

ON-LINE 

15 października 2020 r. 
Rozwiązywanie problemów  wynikających z różnic 
międzykulturowych 

POZNAŃ 

16 października 2020 r.  RODO a Biuletyn Informacji Publicznej POZNAŃ 

20 października 2020 r. 
Webinarium: Tworzenie dostępnych treści zasobów 
stron internetowych ON-LINE 

23 października 2020 r. 
Webinarium: Praca zdalna z udostępnianymi 
dokumentami (narzędzia do wspólnej pracy 
rozproszonego zespołu) 

ON-LINE 

27 października 2020 r. 
Webinarium: Roczny plan kontroli oraz planowanie 
kontroli w skali kwartału i planowanie pojedynczych 
zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy  

ON-LINE 

27 października 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 

ON-LINE 

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

6 października 2020 r. 
Webinarium: Sprawowanie nadzoru nad inspektorem 
ochrony danych osobowych (IOD) w dobie covid – 19 ON-LINE 

6 października 2020 r. 
Webinarium: Uprawnienia informacyjne radnych 
a dostęp do informacji publicznej w praktyce jst 

ON-LINE 

7 października 2020 r. 
Webinarium: Archiwizacja dokumentacji projektów 
unijnych 

ON-LINE 

13 października 2020 r. Webinarium: Archiwa zakładowe i składnice akt dla 
archiwistów  zaawansowanych 

ON-LINE 

15 października 2020 r. 
Ochrona danych osobowych w jednostce samorządu 
terytorialnego w praktyce POZNAŃ 

21 października 2020 r. 
Webinarium: Problematyczne zagadnienia z zakresu 
ochrony danych osobowych w praktyce 

ON-LINE 

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/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-czasie-pandemii-covi/5269
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-czasie-pandemii-covi/5269
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-czasie-pandemii-covi/5269
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/komunikacja-i-wspolpraca-wewnatrz-organizacji/5747
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/komunikacja-i-wspolpraca-wewnatrz-organizacji/5747
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-procedurze-przygotowania-strategii-rozwoju-gmin-w-swietle-nowelizacji-u/5450
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-procedurze-przygotowania-strategii-rozwoju-gmin-w-swietle-nowelizacji-u/5450
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-procedurze-przygotowania-strategii-rozwoju-gmin-w-swietle-nowelizacji-u/5450
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-procedurze-przygotowania-strategii-rozwoju-gmin-w-swietle-nowelizacji-u/5450
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rozwiazywanie-problemow-wynikajacych-z-roznic-miedzykulturowych/5655
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rozwiazywanie-problemow-wynikajacych-z-roznic-miedzykulturowych/5655
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rodo-a-biuletyn-informacji-publicznej-1/5719
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/tworzenie-dostepnych-tresci-zasobow-stron-internetowych/5258
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/tworzenie-dostepnych-tresci-zasobow-stron-internetowych/5258
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praca-zdalna-z-udostepnianymi-dokumentami-narzedzia-do-wspolnej-pracy-rozproszon/5676
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praca-zdalna-z-udostepnianymi-dokumentami-narzedzia-do-wspolnej-pracy-rozproszon/5676
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praca-zdalna-z-udostepnianymi-dokumentami-narzedzia-do-wspolnej-pracy-rozproszon/5676
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/roczny-plan-kontroli-oraz-planowanie-kontroli-w-skali-kwartalu-i-planowanie-poje/5584
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a-1/5252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a-1/5252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a-1/5252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a-1/5252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a-1/5252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawowanie-nadzoru-nad-inspektorem-ochrony-danych-osobowych-iod-w-dobie-covid-1/4820
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawowanie-nadzoru-nad-inspektorem-ochrony-danych-osobowych-iod-w-dobie-covid-1/4820
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/uprawnienia-informacyjne-radnych-a-dostep-do-informacji-publicznej-w-praktyce-js/4781
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/uprawnienia-informacyjne-radnych-a-dostep-do-informacji-publicznej-w-praktyce-js/4781
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwizacja-dokumentacji-projektow-unijnych-1/4649
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwizacja-dokumentacji-projektow-unijnych-1/4649
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-zaawansowanych/4652
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-zaawansowanych/4652
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/ochrona-danych-osobowych-w-jednostce-samorzadu-terytorialnego-w-praktyce-rodo-w/5713
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/ochrona-danych-osobowych-w-jednostce-samorzadu-terytorialnego-w-praktyce-rodo-w/5713
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rozwiazywanie-problemow-wynikajacych-z-roznic-miedzykulturowych/5752
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rozwiazywanie-problemow-wynikajacych-z-roznic-miedzykulturowych/5752


KATALOG SZKOLEŃ - PAŹDZIERNIK 

22-23 października 2020 r. 
Webinarium: Specjalista w zakresie postępowania 
administracyjnego 

ON-LINE 

OŚWIATA 

2 października 2020 r. 

Webinarium: jesienna aktualizacja podstawowej 
kwoty dotacji dla jednostek wychowania 
przedszkolnego i inne zadania jst z zakresu dotowania 
do wykonania w ostatnim kwartale 2020 r. 

ON-LINE 

8 października 2020 r. 
Webinarium: System informacji oświatowej. 
Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji 
przez samorządy 

ON-LINE 

15 października 2020 r. 

Webinarium: Organizowanie kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
a zasady naliczania i wydatkowania środków na 
kształcenie specjalne. Zadania dyrektorów 
i samorządów 

ON-LINE 

16 października 2020 r. 
Webinarium: Inwentaryzacja w jednostkach 
oświatowych w czasie epidemii. Praktyczne 
stosowanie przepisów 

ON-LINE 

19 - 21 października 2020 r. 
Webinarium: KURS: Sprawy kadrowe w szkołach 
i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla 
osób prowadzących sprawy kadrowe 

ON-LINE 

26 października 2020 r. 
Webinarium: Funkcjonowanie centrów usług 
wspólnych w praktyce 

ON-LINE 

27 października 2020 r. 

Webinarium: Kontrola i egzekucja realizacji 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zadania 
gminy i zadania dyrektorów 

ON-LINE 

KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZLECANIE ZADAŃ, 
NGO 

6 października 2020 r. 

Webinarium: Aktualne problemy dotacji udzielanych 
z budżetu JST dla klubów sportowych – rozliczanie 
i kontrola wykorzystania dotacji oraz udzielanie 
dotacji na zadania roku 2020 

ON-LINE 

7 października 2020 r. 

Webinarium: Umowy z twórcami i artystami. Aspekty 
cywilnoprawne, ubezpieczeniowe i podatkowe 
z uwzględnieniem aspektów wirtualnych 
(informatycznych) oraz uwarunkowań wynikających 
z zagrożeń covid 

ON-LINE 

8 października 2020 r. 
Webinarium: Kontrola finansowa organizacji 
pozarządowych z elementami zamknięcia roku ON-LINE 

16 października 2020 r. 
Webinarium: Prawo pracy w instytucjach kultury. 
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji 
kultury 

ON-LINE 

NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
BUDOWNICTWO 

2 października 2020 r. Webinarium: Regulowanie stanu prawnego 
nieruchomości 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-w-zakresie-postepowania-administracyjnego/5140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-w-zakresie-postepowania-administracyjnego/5140
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jesienna-aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dla-jednostek-wychowania-przedsz/5363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jesienna-aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dla-jednostek-wychowania-przedsz/5363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jesienna-aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dla-jednostek-wychowania-przedsz/5363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jesienna-aktualizacja-podstawowej-kwoty-dotacji-dla-jednostek-wychowania-przedsz/5363
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/system-informacji-oswiatowej-potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-prz-1/4817
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/system-informacji-oswiatowej-potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-prz-1/4817
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/system-informacji-oswiatowej-potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-prz-1/4817
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizowanie-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dla-dzieci-i-mlodziezy-niepelnospr/5356
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizowanie-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dla-dzieci-i-mlodziezy-niepelnospr/5356
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizowanie-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dla-dzieci-i-mlodziezy-niepelnospr/5356
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizowanie-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dla-dzieci-i-mlodziezy-niepelnospr/5356
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/organizowanie-ksztalcenia-wychowania-i-opieki-dla-dzieci-i-mlodziezy-niepelnospr/5356
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-czasie-epidemii-praktyczne-stosowanie/4848
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-os-1/5082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/funkcjonowanie-centrow-uslug-wspolnych-w-praktyce-1/4634
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/funkcjonowanie-centrow-uslug-wspolnych-w-praktyce-1/4634
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-egzekucja-realizacji-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego/5605
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-egzekucja-realizacji-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego/5605
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-egzekucja-realizacji-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego/5605
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-egzekucja-realizacji-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego/5605
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/22-kultura-sport-organizacja-pozarzdowe.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/aktualne-problemy-dotacji-udzielanych-z-budzetu-jst-dla-klubow-sportowych-rozlic/4704
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-z-tworcami-i-artystami-aspekty-cywilnoprawne-ubezpieczeniowe-i-podatkowe-z/5108
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-z-tworcami-i-artystami-aspekty-cywilnoprawne-ubezpieczeniowe-i-podatkowe-z/5108
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-z-tworcami-i-artystami-aspekty-cywilnoprawne-ubezpieczeniowe-i-podatkowe-z/5108
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-z-tworcami-i-artystami-aspekty-cywilnoprawne-ubezpieczeniowe-i-podatkowe-z/5108
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/umowy-z-tworcami-i-artystami-aspekty-cywilnoprawne-ubezpieczeniowe-i-podatkowe-z/5108
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-finansowa-organizacji-pozarzadowych-z-elementami-zamkniecia-roku/5056
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-finansowa-organizacji-pozarzadowych-z-elementami-zamkniecia-roku/5056
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-3/5514
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/regulowanie-stanu-prawnego-nieruchomosci-1/5104
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/regulowanie-stanu-prawnego-nieruchomosci-1/5104


KATALOG SZKOLEŃ - PAŹDZIERNIK 

12 - 13 października 2020 r. 
Webinarium: KURS - Specjalista ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

ON-LINE 

14 października 2020 r. 
Webinarium: Zasady prowadzenia książki obiektu 
budowlanego (KOB) 

ON-LINE 

15 - 16 października  
2020 r. 

Webinarium: Przetargowe i bezprzetargowe formy 
zbycia nieruchomości w praktyce, orzecznictwie 
i stanowiskach organów kontroli 

ON-LINE 

20 października 2020 r. 

Zakres i wykorzystanie przepisów Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego w geodezji 
i kartografii z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne 

POZNAŃ 

21 października 2020 r. 
Prawo budowlane w 2020 roku po nowelizacji 
przepisów 

POZNAŃ 

29 października 2020 r. 
Webinarium: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 
samorząd terytorialny jako organ udzielający pomocy 
publicznej 

ON-LINE 

29 października 2020 r. 
Webinarium: Trwały zarząd. Ustanawianie, 
wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja 

ON-LINE 

ROZWÓJ GOSPODARCZY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CEIDG I ZEZW. 
NA ALKOHOL 

9 października 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 

POZNAŃ 

16 października 2020 r.  
Webinarium: Kontrola wojewody w zakresie 
przyjmowania, przekształcania i archiwizowania 
wniosków o wpis do CEIDG 

ON-LINE 

OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ZWIERZĄT 

6 października 2020 r. 
Usuwanie drzew w pasach drogowych. Procedury, 
dobre praktyki 

POZNAŃ 

21 października 2020 r. 
Webinarium: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie 
drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie 
drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii 

ON-LINE 

GOSPODARKA KOMUNALNA, ODPADY, DODATKI MIESZKANIOWE 

9 października 2020 r. 
Webinarium: Uchwały śmieciowe. Aspekty 
ekonomiczne i techniczne 

ON-LINE 

13 października 2020 r. 
Webinarium: Propozycje zmian wybranych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa 

ON-LINE 

15 października 2020 r. 
Webinarium: Przygotowanie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków bez błędów i pomyłek 

ON-LINE 

16 października 2020 r. Webinarium: Przygotowanie i weryfikowanie 
sprawozdań o odpadach komunalnych za 2019 rok 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-1/5377
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-1/5377
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-prowadzenia-ksiazki-obiektu-budowlanego-kob-1/5209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-prowadzenia-ksiazki-obiektu-budowlanego-kob-1/5209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargowe-i-bezprzetargowe-formy-zbycia-nieruchomosci-w-praktyce-orzecznictwie-1/4905
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargowe-i-bezprzetargowe-formy-zbycia-nieruchomosci-w-praktyce-orzecznictwie-1/4905
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetargowe-i-bezprzetargowe-formy-zbycia-nieruchomosci-w-praktyce-orzecznictwie-1/4905
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakres-i-wykorzystanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego-w-geodez/5768
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakres-i-wykorzystanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego-w-geodez/5768
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakres-i-wykorzystanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego-w-geodez/5768
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20 października 2020 r. 

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

POZNAŃ 

21 października 2020 r. Wybrane zagadnienia z ustawy wspierającej rozwój 
mieszkalnictwa 

POZNAŃ 

TRANSPORT, DROGI 

6 października 2020 r. 
Usuwanie drzew w pasach drogowych. Procedury, 
dobre praktyki POZNAŃ 

22 października 2020 r. 

Webinarium: Najnowsze przepisy dotyczące 
postępowania w zakresie wydawania praw jazdy 
i innych czynności związanych z nadzorem nad 
kierującymi 

ON-LINE 

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

1 października 2020 r. 

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

ON-LINE 

6 października 2020 r. Webinarium: Kontrakt socjalny w praktyce ON-LINE 

8 października 2020 r.
  

Webinarium: Stosowanie przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego w obszarach 
zabezpieczenia społecznego. Eliminowanie najczęściej 
popełnianych błędów w prowadzonych 
postępowaniach administracyjnych 

ON-LINE 

15 października 2020 r. 
Webinarium: Efektywna praca w CAS. Obsługa 
sprawozdawczości w obszarze PS. mechanizmy oceny 
zasobów pomocy społecznej 

ON-LINE 

22 października 2020 r. 

Webinarium: Zmiany w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Wybrane zagadnienia 
związane z świadczeniami z funduszu 
alimentacyjnego 

ON-LINE 

22 października 2020 r. 
Webinarium: Skierowanie i umieszczanie w dps 
i ustalanie odpłatności za pobyt w dps. Najnowsze 
regulacje prawne i orzecznicze 

ON-LINE 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

12 października 2020 r. 
Webinarium: Zmiany w ustawach o dowodach 
osobistych, ewidencji ludności i USC. Praktyczne 
stosowanie przepisów 

ON-LINE 

23 października 2020 r. 

Webinarium: Ustawa o ewidencji ludności: 
problematyka udostępniania danych z rejestru 
mieszkańców oraz rejestru pesel oraz wydawania 
zaświadczeń 

ON-LINE 
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RADNI, BIURO RADY 

6 października 2020 r. Webinarium: Uprawnienia informacyjne radnych 
a dostęp do informacji publicznej w praktyce jst 

ON-LINE 

7 października 2020 r. 
Skargi na organy administracji publicznej, wnioski 
i petycje, jako odformalizowany środek obrony 
interesów obywateli 

POZNAŃ 

14 października 2020 r. 

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

ON-LINE 

19 października 2020 r. 
Webinarium: Praca biura rady i rady jako organu 
stanowiącego jst w dobie epidemii 

ON-LINE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

5 października 2020 r. 
Webinarium: Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro 
oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku  

ON-LINE 

6 października 2020 r. 
Webinarium: Nowe prawo zamówień publicznych. 
Główne zmiany 

ON-LINE 

13 października 2020 r. Webinarium: Udzielanie zamówień in house przez 
samorządy. Warunki, procedura, finansowanie 

ON-LINE 

21 października 2020 r. 

Webinarium: Problemy praktyczne związane 
z badaniem dokumentów elektronicznych (w tym 
elektronicznych podpisów) w świetle orzecznictwa 
KIO 

ON-LINE 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROJEKTY UNIJNE 

7 października 2020 r. 
Webinarium: Archiwizacja dokumentacji projektów 
unijnych 

ON-LINE 

14 października 2020 r. 
Webinarium: Aspekty finansowo-księgowe projektów 
UE 2014-2020,  W tym w okresie pandemii ON-LINE 

23 października 2020 r. 
Webinarium: Środki UE dla Polski w nowym okresie 
programowania 2021-2027 

ON-LINE 

ZARZĄDZANIE, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 

8 października 2020 r. Komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji POZNAŃ 
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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 postepowania administracyjnego, ochrona danych osobowych, 
ustawa o dostępności a może inne szkolenie z dedykowanym programem 
w formie zamkniętej dla pracowników Państwa instytucji? 

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 

www.zg.frdl.pl  

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

 

POLECAMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

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


KATALOG SZKOLEŃ - PAŹDZIERNIK 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/

