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

2 listopada 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 

3 listopada 2020 r. 

Webinarium: Księgowość podatkowa w urzędzie gminy 
w dobie Covid-19. Efektywne i nieefektywne sposoby 
likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat 
lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych 

ON-LINE 

3 listopada 2020 r. Webinarium: Kontrola zarządcza w jednostkach 
samorządu terytorialnego w 2020 r. 

ON-LINE 

5 listopada 2020 r. 

Webinarium: Rachunkowość budżetowa w samorządzie. 
Jak prawidłowo ujmować w ewidencji księgowej 
operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla 
urzędu? 

ON-LINE 

6 listopada 2020 r. 
Webinarium: Jak faktycznie sprawdza się lipcowa 
nowelizacja egzekucji administracyjnej? 

ON-LINE 

12 listopada 2020 r. 
Webinarium: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 

ON-LINE 

12 listopada 2020 r. 
Webinarium: Podatek VAT w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Nowe zagrożenia w świetle ostatniego 
wyroku TSUE 

ON-LINE 

17 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość 
finansowa 2020 w jednostkach budżetowych 
i samorządowych zakładach budżetowych 

ON-LINE 

18 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość 
finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

ON-LINE 

19 listopada 2020 r. 
Webinarium: Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii 
koronawirusa 

ON-LINE 

23 listopada 2020 r. 
Webinarium: Kompendium wiedzy księgowego 
jednostek budżetowych. Rachunkowość, plan kont, 
majątek w 2020 roku po zmianach 

ON-LINE 

23 listopada 2020 r. Webinarium: Księgowe zamknięcie roku 2020 
w podmiotach leczniczych 

ON-LINE 

24 listopada 2020 r. Webinarium: Przygotowanie do zamknięcia roku 
budżetowego 2020 w jednostkach oświatowych 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-4/6017
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-4/6017
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/elektroniczne-przesylanie-jpk-vat-od-01102020-r-jak-prawidlowo-ewidencjonowac-sp-4/6017
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowosc-podatkowa-w-urzedzie-gminy-w-dobie-covid-19-efektywne-i-nieefektywne-1/6090
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowosc-podatkowa-w-urzedzie-gminy-w-dobie-covid-19-efektywne-i-nieefektywne-1/6090
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowosc-podatkowa-w-urzedzie-gminy-w-dobie-covid-19-efektywne-i-nieefektywne-1/6090
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowosc-podatkowa-w-urzedzie-gminy-w-dobie-covid-19-efektywne-i-nieefektywne-1/6090
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/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-w-2020-r/6773
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-ujmowac-w-ewidencji-ksiegowe/6209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-ujmowac-w-ewidencji-ksiegowe/6209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-ujmowac-w-ewidencji-ksiegowe/6209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-ujmowac-w-ewidencji-ksiegowe/6209
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-faktycznie-sprawdza-sie-lipcowa-nowelizacja-egzekucji-administracyjnej/6414https:/zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-faktycznie-sprawdza-sie-lipcowa-nowelizacja-egzekucji-administracyjnej/6414
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-faktycznie-sprawdza-sie-lipcowa-nowelizacja-egzekucji-administracyjnej/6414https:/zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-faktycznie-sprawdza-sie-lipcowa-nowelizacja-egzekucji-administracyjnej/6414
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych/6266
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych/6266
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-nowe-zagrozenia-w-swietle-ost/7100
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-nowe-zagrozenia-w-swietle-ost/7100
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podatek-vat-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-nowe-zagrozenia-w-swietle-ost/7100
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamkniecie-roku-oraz-sprawozdawczosc-finansowa-2020-w-jednostkach-budzetowych-i/5831
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamkniecie-roku-oraz-sprawozdawczosc-finansowa-2020-w-jednostkach-budzetowych-i/5831
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamkniecie-roku-oraz-sprawozdawczosc-finansowa-2020-w-jednostkach-budzetowych-i/5831
file:///C:/Users/Magdalena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q6DNUM7P/Zamknięcie%20roku%20oraz%20sprawozdawczość%20finansowa%202020%20w%20Ośrodkach%20Pomocy%20Społecznej
file:///C:/Users/Magdalena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q6DNUM7P/Zamknięcie%20roku%20oraz%20sprawozdawczość%20finansowa%202020%20w%20Ośrodkach%20Pomocy%20Społecznej
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-2020-w-dobie-pandemii-koronawirusa/6669
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/inwentaryzacja-2020-w-dobie-pandemii-koronawirusa/6669
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kompendium-wiedzy-ksiegowego-jednostek-budzetowych-rachunkowosc-plan-kont-majate/6083
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kompendium-wiedzy-ksiegowego-jednostek-budzetowych-rachunkowosc-plan-kont-majate/6083
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kompendium-wiedzy-ksiegowego-jednostek-budzetowych-rachunkowosc-plan-kont-majate/6083
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowe-zamkniecie-roku-2020-w-podmiotach-leczniczych/6657
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowe-zamkniecie-roku-2020-w-podmiotach-leczniczych/6657
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-budzetowego-2020-w-jednostkach-oswiatowych/6415
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-budzetowego-2020-w-jednostkach-oswiatowych/6415
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25 listopada 2020 r. 

Webinarium: Odsetki od 40/70/100 Euro oraz odsetki za 
2020 rok po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian wynikających z COVID 19, innych aktów prawnych 
i wyroku trybunału sprawiedliwości z 9 lipca 2020 roku 

ON-LINE 

27 listopada 2020 r. 

Webinarium: Wykonywanie praw i obowiązków 
spadkobiercy przez gminy, z uwzględnieniem 
odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania 
masy spadkowej. Weryfikowanie zawiadomień 
przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa 
bankowego 

ON-LINE 

KADRY, PRAWO PRACY 

2 listopada 2020 r. 
Webinarium: Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 
roku 

ON-LINE 

3 listopada 2020 r. Webinarium: Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce! 

ON-LINE 

5 listopada 2020 r. 
Webinarium: Prawo pracy w aktualnej sytuacji 
epidemicznej oraz najistotniejsze zagadnienia 
z dokumentacji pracowniczej 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Rozliczanie Pracowniczych Planów 
Kapitałowych  ON-LINE 

20 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
2020. Działalność socjalna w warunkach kryzysowych 

ON-LINE 

23 listopada 2020 r. 
Webinarium: Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
(„trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne ze stosunku 
pracy w jednostkach sfery budżetowej w praktyce 

ON-LINE 

ORGANIZACJA URZĘDU, SEKRETARIAT, PROMOCJA, BIP, 
INFORMATYCZNE  

3, 6, 16, 20.11.2020 r. Webinarium: Kurs: Koordynator ds. dostępności 
w urzędzie 

ON-LINE 

9-10 listopada 
2020 r. 

Webinarium: Profesjonalne zarządzanie sekretariatem 
w jednostkach administracji publicznej 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Biuro rzeczy znalezionych. Zasady 
postępowania z rzeczami znalezionymi. Aspekty prawne, 
ekonomiczne i rachunkowe w 2020 roku 

ON-LINE 

17 listopada 2020 r. 

Webinarium: Poprawność językowa w Internecie. 
Redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji 
elektronicznej. Upraszczanie tekstów pod kątem potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odsetki-od-40-70-100-euro-oraz-odsetki-za-2020-rok-po-zmianach-ze-szczegolnym-uw/6700
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odsetki-od-40-70-100-euro-oraz-odsetki-za-2020-rok-po-zmianach-ze-szczegolnym-uw/6700
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odsetki-od-40-70-100-euro-oraz-odsetki-za-2020-rok-po-zmianach-ze-szczegolnym-uw/6700
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odsetki-od-40-70-100-euro-oraz-odsetki-za-2020-rok-po-zmianach-ze-szczegolnym-uw/6700
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wykonywanie-praw-i-obowiazkow-spadkobiercy-przez-gminy-z-uwzglednieniem-odpowied/7120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naliczanie-wynagrodzen-oraz-zus-w-2020-roku-1/6955
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naliczanie-wynagrodzen-oraz-zus-w-2020-roku-1/6955
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/5895
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/5895
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-oraz-najistotniejsze-zagadnienia-z/6181
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-oraz-najistotniejsze-zagadnienia-z/6181
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-pracy-w-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-oraz-najistotniejsze-zagadnienia-z/6181
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-pracowniczych-planow-kapitalowych/7078
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-pracowniczych-planow-kapitalowych/7078
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2020-dzialalnosc-socjalna-w-warunkach-kry-1/6849
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2020-dzialalnosc-socjalna-w-warunkach-kry-1/6849
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dodatkowe-wynagrodzenie-roczne-trzynastki-i-inne-swiadczenia-pieniezne-ze-stosun/6120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dodatkowe-wynagrodzenie-roczne-trzynastki-i-inne-swiadczenia-pieniezne-ze-stosun/6120
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dodatkowe-wynagrodzenie-roczne-trzynastki-i-inne-swiadczenia-pieniezne-ze-stosun/6120
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/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie-2/6549
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie-2/6549
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/profesjonalne-zarzadzanie-sekretariatem-w-jednostkach-administracji-publicznej-1/5808
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/profesjonalne-zarzadzanie-sekretariatem-w-jednostkach-administracji-publicznej-1/5808
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/biuro-rzeczy-znalezionych-zasady-postepowania-z-rzeczami-znalezionymi-aspekty-pr/6098
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/biuro-rzeczy-znalezionych-zasady-postepowania-z-rzeczami-znalezionymi-aspekty-pr/6098
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/biuro-rzeczy-znalezionych-zasady-postepowania-z-rzeczami-znalezionymi-aspekty-pr/6098
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/poprawnosc-jezykowa-w-internecie-redagowanie-pism-urzedowych-i-kultura-komunikac/5812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/poprawnosc-jezykowa-w-internecie-redagowanie-pism-urzedowych-i-kultura-komunikac/5812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/poprawnosc-jezykowa-w-internecie-redagowanie-pism-urzedowych-i-kultura-komunikac/5812
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/poprawnosc-jezykowa-w-internecie-redagowanie-pism-urzedowych-i-kultura-komunikac/5812
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19 listopada 2020 r. 

Webinarium: Analiza dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w jednostkach samorządu 
terytorialnego a przygotowanie planu działania na rzecz 
dostępności 

ON-LINE 

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

5 listopada 2020 r. 
Webinarium: Przetwarzanie danych osobowych 
w systemach informatycznych w zgodności z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

ON-LINE 

6 listopada 2020 r. 
Webinarium: Stosowanie przepisów Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego krok po kroku ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: RODO w pracy Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ON-LINE 

18 listopada 2020 r. 
Webinarium: Archiwa zakładowe i składnice akt dla 
archiwistów początkujących 

ON-LINE 

23-26 listopada 
2020 r. 

Webinarium: Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia ON-LINE 

25 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych ON-LINE 

26-27 listopada 2020 r. 
Webinarium: Postępowanie administracyjnego 
w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian 
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 

ON-LINE 

OŚWIATA 

9 listopada 2020 r. 
Webinarium: Dotacje oświatowe w jst. Tworzenie uchwał 
dotacyjnych oraz zasady obliczania, udzielania, 
rozliczania i kontroli dotacji 

ON-LINE 

17 listopada 2020 r. 
Webinarium: Potwierdzanie i weryfikacja danych do 
subwencji przez samorządy na podstawie Systemu 
Informacji Oświatowej i arkuszy organizacyjnych 

ON-LINE 

23 - 27 listopada 2020 r.  

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

ON-LINE 

24 listopada 2020 r. Webinarium: Przygotowanie do zamknięcia roku 
budżetowego 2020 w jednostkach oświatowych 

ON-LINE 

 
 

26 listopada 2020 r. 

Webinarium: Rozliczanie dotacji podręcznikowych 
udzielonych w 2020 roku. Zasady przyjmowania na stan, 
księgowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na 
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej 

ON-LINE 

KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZLECANIE ZADAŃ, 
NGO 

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

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/analiza-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostkach-samorzadu/7082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/analiza-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostkach-samorzadu/7082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/analiza-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostkach-samorzadu/7082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/analiza-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostkach-samorzadu/7082
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetwarzanie-danych-osobowych-w-systemach-informatycznych-w-zgodnosci-z-ogolnym/6183
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetwarzanie-danych-osobowych-w-systemach-informatycznych-w-zgodnosci-z-ogolnym/6183
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przetwarzanie-danych-osobowych-w-systemach-informatycznych-w-zgodnosci-z-ogolnym/6183
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego-krok-po-kroku/6416
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego-krok-po-kroku/6416
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-poczatkujacych-1/5975
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-poczatkujacych-1/5975
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia/5815
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-1/6656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-1/6656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dotacje-oswiatowe-w-jst-tworzenie-uchwal-dotacyjnych-oraz-zasady-obliczania-udzi/6850
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dotacje-oswiatowe-w-jst-tworzenie-uchwal-dotacyjnych-oraz-zasady-obliczania-udzi/6850
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/dotacje-oswiatowe-w-jst-tworzenie-uchwal-dotacyjnych-oraz-zasady-obliczania-udzi/6850
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-przez-samorzady-na-podstawie-sys/6653
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-przez-samorzady-na-podstawie-sys/6653
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/potwierdzanie-i-weryfikacja-danych-do-subwencji-przez-samorzady-na-podstawie-sys/6653
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-oswiata-w-samorzadzie-w-ujeciu-praktycznym-zadania-kadry-finansowanie-kompl/7038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-oswiata-w-samorzadzie-w-ujeciu-praktycznym-zadania-kadry-finansowanie-kompl/7038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-oswiata-w-samorzadzie-w-ujeciu-praktycznym-zadania-kadry-finansowanie-kompl/7038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-oswiata-w-samorzadzie-w-ujeciu-praktycznym-zadania-kadry-finansowanie-kompl/7038
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-budzetowego-2020-w-jednostkach-oswiatowych/6415
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przygotowanie-do-zamkniecia-roku-budzetowego-2020-w-jednostkach-oswiatowych/6415
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-dotacji-podrecznikowych-udzielonych-w-2020-roku-zasady-przyjmowania/6322
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-dotacji-podrecznikowych-udzielonych-w-2020-roku-zasady-przyjmowania/6322
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-dotacji-podrecznikowych-udzielonych-w-2020-roku-zasady-przyjmowania/6322
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-dotacji-podrecznikowych-udzielonych-w-2020-roku-zasady-przyjmowania/6322
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozliczanie-dotacji-podrecznikowych-udzielonych-w-2020-roku-zasady-przyjmowania/6322
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/22-kultura-sport-organizacja-pozarzdowe.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-2/6765
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-2/6765
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zlecanie-i-rozliczanie-zadan-publicznych-w-trybie-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-2/6765


KATALOG SZKOLEŃ - LISTOPAD 

13 listopada 2020 r. 
Webinarium: Instytucje kultury. Ewidencja księgowa 
w dobie epidemii 

ON-LINE 

27 listopada 2020 r. 
Webinarium: Ochrona zabytków w gminie. Aspekty 
prawne i praktyka 

ON-LINE 

30 listopada 2020 r. 
Webinarium: Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych 
i artystycznych, czyli jak zrealizować udaną imprezę 
kulturalną? 

ON-LINE 

NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
BUDOWNICTWO 

5 listopada 2020 r. 

Webinarium: Ewidencja gruntów i budynków rejestrem 
publicznym. Zastosowanie, gromadzenie, aktualizacja 
i udostępnianie danych zainteresowanym w praktyce 
i w świetle  obowiązujących przepisów prawnych 

ON-LINE 

6 listopada 2020 r. 
Webinarium: Wybrane zagadnienia z planowania 
przestrzennego. Przegląd najnowszego orzecznictwa 
i rozstrzygnięć nadzorczych 

ON-LINE 

18 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zwiększanie wpływów z podatku od 
nieruchomości. Efektywne opodatkowanie urządzeń 
budowlanych  

ON-LINE 

20 listopada 2020 r. 
Webinarium: Podziały nieruchomości na tle najnowszego 
orzecznictwa 

ON-LINE 

24 listopada 2020 r. 
Webinarium: Prawo budowlane. Kolejna duża 
nowelizacja ustawy 

ON-LINE 

ROZWÓJ GOSPODARCZY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CEIDG I ZEZW. 
NA ALKOHOL 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zadania gmin związane z obsługą 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: RODO w pracy Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ON-LINE 

OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ZWIERZĄT 

3 listopada 2020 r. 
Webinarium: Promowanie ekologii w zarządzaniu 
miastem i gminą 

ON-LINE 

13 listopada 2020 r. 
Webinarium: Problematyka zwierząt w kontekście zadań 
gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i in. ustaw 

ON-LINE 

23-24 listopada 
2020 r. 

Webinarium: Usuwanie drzew i krzewów. Wydawanie 
decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji 
w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji 
w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/instytucje-kultury-ewidencja-ksiegowa-w-dobie-epidemii/7277
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/instytucje-kultury-ewidencja-ksiegowa-w-dobie-epidemii/7277
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zabytkow-w-gminie-aspekty-prawne-i-praktyka/6182
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zabytkow-w-gminie-aspekty-prawne-i-praktyka/6182
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ewidencja-gruntow-i-budynkow-rejestrem-publicznym-zastosowanie-gromadzenie-aktua/6180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ewidencja-gruntow-i-budynkow-rejestrem-publicznym-zastosowanie-gromadzenie-aktua/6180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ewidencja-gruntow-i-budynkow-rejestrem-publicznym-zastosowanie-gromadzenie-aktua/6180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ewidencja-gruntow-i-budynkow-rejestrem-publicznym-zastosowanie-gromadzenie-aktua/6180
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wybrane-zagadnienia-z-planowania-przestrzennego-przeglad-najnowszego-orzecznictw/5936
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wybrane-zagadnienia-z-planowania-przestrzennego-przeglad-najnowszego-orzecznictw/5936
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wybrane-zagadnienia-z-planowania-przestrzennego-przeglad-najnowszego-orzecznictw/5936
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zwiekszanie-wplywow-z-podatku-od-nieruchomosci-efektywne-opodatkowanie-urzadzen/7116
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zwiekszanie-wplywow-z-podatku-od-nieruchomosci-efektywne-opodatkowanie-urzadzen/7116
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zwiekszanie-wplywow-z-podatku-od-nieruchomosci-efektywne-opodatkowanie-urzadzen/7116
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podzialy-nieruchomosci-na-tle-najnowszego-orzecznictwa/6354
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/podzialy-nieruchomosci-na-tle-najnowszego-orzecznictwa/6354
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-budowlane-kolejna-duza-nowelizacja-ustawy/5977
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawo-budowlane-kolejna-duza-nowelizacja-ustawy/5977
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-gmin-zwiazane-z-obsluga-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-1/6507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-gmin-zwiazane-z-obsluga-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-1/6507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zadania-gmin-zwiazane-z-obsluga-centralnej-ewidencji-i-informacji-o-dzialalnosci-1/6507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/promowanie-ekologii-w-zarzadzaniu-miastem-i-gmina/6151
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/promowanie-ekologii-w-zarzadzaniu-miastem-i-gmina/6151
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/opieka-nad-zwierzetami-w-kontekscie-zadan-gminy-i-powiatu-wraz-z-omowieniem-plan/7281
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/opieka-nad-zwierzetami-w-kontekscie-zadan-gminy-i-powiatu-wraz-z-omowieniem-plan/7281
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/opieka-nad-zwierzetami-w-kontekscie-zadan-gminy-i-powiatu-wraz-z-omowieniem-plan/7281
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/usuwanie-drzew-i-krzewow-wydawanie-decyzji-zezwalajacych-na-usuwanie-wydawanie-d/6267
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/usuwanie-drzew-i-krzewow-wydawanie-decyzji-zezwalajacych-na-usuwanie-wydawanie-d/6267
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/usuwanie-drzew-i-krzewow-wydawanie-decyzji-zezwalajacych-na-usuwanie-wydawanie-d/6267
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/usuwanie-drzew-i-krzewow-wydawanie-decyzji-zezwalajacych-na-usuwanie-wydawanie-d/6267
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/usuwanie-drzew-i-krzewow-wydawanie-decyzji-zezwalajacych-na-usuwanie-wydawanie-d/6267


KATALOG SZKOLEŃ - LISTOPAD 

GOSPODARKA KOMUNALNA, ODPADY, DODATKI MIESZKANIOWE 

4 listopada 2020 r. Webinarium: Uchwały śmieciowe. Aspekty ekonomiczne 
i techniczne 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej 

ON-LINE 

19 listopada 2020 r. 
Webinarium: Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody 
w budynkach wielolokalowych 2020 ON-LINE 

26 listopada 2020 r. Webinarium: Windykacja czynszów ON-LINE 

27 listopada 2020 r. Webinarium: Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany ON-LINE 

TRANSPORT, DROGI 

9 listopada 2020 r. 
Webinarium: Rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Prawne aspekty funkcjonowania stref 
płatnego parkowania 

ON-LINE 

19 listopada 2020 r. Webinarium: Nowelizacja prawa o ruchu drogowym 
z 14 sierpnia 2020 roku 

ON-LINE 

26 listopada 2020 r. 
Webinarium: Przejmowanie nieruchomości pod drogi 
publiczne oraz ustalanie odszkodowań z tego tytułu 

ON-LINE 

30 listopada 2020 r. 
Webinarium: Praktyczne aspekty zimowego utrzymania 
dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki 
i odpowiedzialność zarządców dróg 

ON-LINE 

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

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: RODO w pracy Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ON-LINE 

18 listopada 2020 r. Webinarium: Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość 
finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

ON-LINE 

20 listopada 2020 r. 
Webinarium: Ubezwłasnowolnienia i majątek osoby 
przebywającej w DPS 

ON-LINE 

23 listopada 2020 r. 
Webinarium: Księgowe zamknięcie roku 2020 
w podmiotach leczniczych 

ON-LINE 

25 listopada 2020 r. 
Webinarium: Wydawanie decyzji z zakresu pomocy 
społecznej 

ON-LINE 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/uchwaly-smieciowe-aspekty-ekonomiczne-i-techniczne-1/6906
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/uchwaly-smieciowe-aspekty-ekonomiczne-i-techniczne-1/6906
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zaspakajanie-potrzeb-mieszkaniowych-wspolnoty-samorzadowej/6599
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zaspakajanie-potrzeb-mieszkaniowych-wspolnoty-samorzadowej/6599
https://frdl.mazowsze.pl/program-on-line/program-otwarte/rozliczanie-kosztow-dostawy-ciepla-i-wody-w-budynkach-wielolokalowych-w-2020-rok/6480
https://frdl.mazowsze.pl/program-on-line/program-otwarte/rozliczanie-kosztow-dostawy-ciepla-i-wody-w-budynkach-wielolokalowych-w-2020-rok/6480
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozporzadzenia-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-pu/6786
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozporzadzenia-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-pu/6786
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rozporzadzenia-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-pu/6786
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawne-aspekty-funkcjonowania-stref-platnego-parkowania/6670
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prawne-aspekty-funkcjonowania-stref-platnego-parkowania/6670
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-prawa-o-ruchu-drogowym-z-14-sierpnia-2020-roku/6567
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowelizacja-prawa-o-ruchu-drogowym-z-14-sierpnia-2020-roku/6567
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przejmowanie-nieruchomosci-pod-drogi-publiczne-oraz-ustalanie-odszkodowan-z-tego/6673
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/przejmowanie-nieruchomosci-pod-drogi-publiczne-oraz-ustalanie-odszkodowan-z-tego/6673
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-zimowego-utrzymania-drog-publicznych-ulic-oraz-placow-obowiaz/6188
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-zimowego-utrzymania-drog-publicznych-ulic-oraz-placow-obowiaz/6188
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-zimowego-utrzymania-drog-publicznych-ulic-oraz-placow-obowiaz/6188
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/18-pomoc-spoleczna.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rodo-w-pracy-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/6632
file:///C:/Users/Magdalena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q6DNUM7P/Zamknięcie%20roku%20oraz%20sprawozdawczość%20finansowa%202020%20w%20Ośrodkach%20Pomocy%20Społecznej
file:///C:/Users/Magdalena/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q6DNUM7P/Zamknięcie%20roku%20oraz%20sprawozdawczość%20finansowa%202020%20w%20Ośrodkach%20Pomocy%20Społecznej
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ubezwlasnowolnienia-i-majatek-osoby-przebywajacej-w-dps/6652
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ubezwlasnowolnienia-i-majatek-osoby-przebywajacej-w-dps/6652
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowe-zamkniecie-roku-2020-w-podmiotach-leczniczych/6657
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowe-zamkniecie-roku-2020-w-podmiotach-leczniczych/6657
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wydawanie-decyzji-z-zakresu-pomocy-spolecznej/6916
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wydawanie-decyzji-z-zakresu-pomocy-spolecznej/6916


KATALOG SZKOLEŃ - LISTOPAD 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

13 listopada 2020 r. 
Webinarium: Prowadzenie postępowań meldunkowych 
w praktyce. Meldowanie czynnością materialno-
techniczną oraz nadawanie numeru PESEL 

ON-LINE 

RADNI, BIURO RADY 

9 listopada 2020 r. 
Webinarium: Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli 
wewnętrznej w JST 

ON-LINE 

16 listopada 2020 r. 
Webinarium: Zasady techniki prawodawczej 
w redagowaniu aktów normatywnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

ON-LINE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

12 listopada 2020 r. 
Webinarium: Nowa ustawa prawo zamówień 
publicznych 

ON-LINE 

30 listopada 2020 r. 
Webinarium: To co musisz wiedzieć o nowym prawie 
zamówień publicznych przed 1 stycznia 2021 roku ON-LINE 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROJEKTY UNIJNE 

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

ON-LINE 

ZARZĄDZANIE, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 

   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prowadzenie-postepowan-meldunkowych-w-praktyce-meldowanie-czynnoscia-materialno/6303
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prowadzenie-postepowan-meldunkowych-w-praktyce-meldowanie-czynnoscia-materialno/6303
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/prowadzenie-postepowan-meldunkowych-w-praktyce-meldowanie-czynnoscia-materialno/6303
http://h/
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/komisja-rewizyjna-jako-ogniwo-kontroli-wewnetrznej-w-jst/6288
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/komisja-rewizyjna-jako-ogniwo-kontroli-wewnetrznej-w-jst/6288
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-2/5803
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-2/5803
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-2/5803
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/20-zamowienia-publiczne-zlecanie-zada.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowa-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-1/5810
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowa-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-1/5810
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/to-co-musisz-wiedziec-o-nowym-prawie-zamowien-publicznych-przed-1-stycznia-2021/6506
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/to-co-musisz-wiedziec-o-nowym-prawie-zamowien-publicznych-przed-1-stycznia-2021/6506
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KATALOG SZKOLEŃ - LISTOPAD 

 

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  

 

POLECAMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

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


KATALOG SZKOLEŃ - LISTOPAD 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/

