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ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, 
RODO, KPA 

Dokumenty w postępowaniu kontrolnym. Prezentacja i omówienie 
dokumentów wytwarzanych na każdym etapie postępowania 
kontrolnego - szkolenie stacjonarne w Warszawie 

24 kwietnia 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy 
archiwalnej 

24 kwietnia 

Identyfikacja i analiza ryzyka. Kompleksowe warsztaty zarządzania 
ryzykiem 

24-25 kwietnia 

Kurs: k.p.a. w teorii i praktyce 24-26 kwietnia 

Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji kodeksu spółek 
handlowych i nowych uprawień rad nadzorczych 

25 kwietnia 

Incydenty i naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce. Analiza 
przypadku 

25 kwietnia 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej na kanwie najnowszych 
wyroków 

26 kwietnia 

System ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym 27 kwietnia 

Jak archiwizować i ewidencjonować w archiwum zakładowym 
dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe? 

27 kwietnia 

Audyty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa 28 kwietnia 

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej. Zasady realizacji 
wniosków o udostępnienie informacji publicznej „krok po kroku” – 
szkolenie stacjonarne w Warszawie 

8 maja 

Pisanie prostym językiem w administracji publicznej 8-9 maja 

Wybrane zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Wydawanie decyzji administracyjnych - szkolenie 
stacjonarne w Warszawie 

9 maja 

Ochrona danych osobowych w instytucjach publicznych. Jak właściwie 
realizować obowiązki i wymagania? 

10 maja 
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Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-
archiwalnych oraz archiwistów zakładowych 

11-12 maja 

E-doręczenia w pytaniach i odpowiedziach. Obsługa skrzynki do e-
doręczeń 

12 maja 

K.p.a. – aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
przygotowanie się do elektronizacji postępowań 

12 maja 

Nadzór nad systemem ochrony danych z uwzględnieniem zmian w 
otoczeniu prawnym, czyli wybieramy obszary do audytu 

15 maja 

Dostępne miejsca pracy: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami a procesy zatrudniania pracowników w jst. 
Standardy postępowania 

15 maja 

Podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu 15 maja 

Rozwój umiejętności delegowania zadań i uprawnień oraz 
usamodzielniania pracowników 

16 maja 

Zaświadczenia i postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń w 
praktyce stosowania przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego 

16 maja 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w urzędzie 16 maja 

Ochrona przed cyberzagrożeniami. Phishing jako zagrożenie dla 
bezpieczeństwa informacji 

18 maja 

Spółki komunalne okiem audytora 19 maja 

Dostęp do informacji niejawnych w jsf. Postępowania sprawdzające i 
procedury dopuszczające 

19 maja 

Przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum 
państwowego 

19 maja 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Zasady wdrażania i sposób 
pracy 

23 maja 

Ochrona danych osobowych w projektach finansowanych ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 

23 maja 



 

3 

Jak wdrożyć polską ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia 
prawa? 

23 maja 

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem projektu 
ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier 
administracyjnych i prawnych 

24 maja 

Bezpieczeństwo informacji w JST. Jak bezpiecznie przetwarzać 
informacje? Obowiązki pracowników i kadry nadzorującej 

24 maja 

Zarządzanie zespołem w administracji, motywowanie oraz skuteczna 
komunikacja 

25 maja 

Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom średnio zaawansowany 25-26 maja 

Koordynator ds. dostępności w jsfp. Zajęcia dla początkujących. 
Obowiązki, odpowiedzialność oraz wyzwania, stojące przed 
koordynatorem wynikające z realizacji uozd. Wskazówki postępowania i 
dobre praktyki 

26 maja 

Decyzja administracyjna a decyzja w trybie informacji publicznej. Analiza 
procedury administracyjnej w kontekście informacji publicznej 

29 maja 

Archiwalne abc. Zajęcia dla początkujących archiwistów z 
samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych 

29 maja 

Wizerunek i marka osobista lidera lokalnego. Wystąpienia publiczne 30 maja 

Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera 31 maja 

Profesjonalna obsługa klienta  (w tym obsługa telefoniczna) w urzędzie – 
szkolenie stacjonarne w Warszawie 

1 czerwca 

Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany 1-2 czerwca 

Platforma ePUAP jako narzędzie skutecznej komunikacji 2 czerwca 

Procedury postępowania z dokumentem elektronicznym w urzędzie. Od 
przyjęcia do doręczenia i archiwizacji 

6 czerwca 

Kontrola zarządcza w JST w 2023 r. Dokumenty, cele i zadania, 
monitoring i zarządzanie ryzykiem 

14 czerwca 



 

4 

Etykieta zawodowa i savoir vivre w pracy urzędnika 16 czerwca 

Co każdy kierownik wiedzieć powinien o cyberbezpieczeństwie? Czyli 
praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej JST 

22 czerwca 

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE 

Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i 
macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców 

24 kwietnia 

Jak przystosować regulamin pracy w jednostce po nowelizacji Kodeksu 
pracy? 

25 kwietnia 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. nowości, przegląd 
najważniejszych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości   

26 kwietnia 

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp 27 kwietnia 

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami w 2023 roku 11 maja 

Jakie regulaminy i procedury powinien opracować pracodawca w 2023 
roku w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników? Wzory 
pism. 

12 maja 

Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem 15 maja 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku 16 maja 

ZFŚS 2023 w praktyce. Jak prawidłowo tworzyć i efektywnie 
gospodarować środkami socjalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
pracodawcy budżetowego 

17 maja 

Podróże służbowe. Aktualne przepisy i wybrane orzecznictwo 19 maja 

Dokumentacja pracownicza po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 
roku. Nowe dokumenty kadrowe i zmieniona struktura akt osobowych 

22 maja 

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku 26 maja 

Analiza wdrożenia zmian w prawie pracy w 2023 r. 30 maja 
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Rozliczenia pracowników w zakresie podatku PIT, ubezpieczeń 
społecznych, ZFŚS, umów cywilnoprawnych i podróży służbowych w 
2023 roku 

1 czerwca 

Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w 2023 r. 

20 czerwca 

Zmiana warunków zatrudnienia pracowników samorządowych 21 czerwca 

RADNI, BIURA RADY  

Kurs praktycznej legislacji samorządowej 8, 15, 22 maja 

Wybór ławników na kadencję 2024-2027. Przepisy, zadania gminy, 
procedura, wzory dokumentów. Zagadnienia prawne i praktyka 

11 maja 

Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Najlepsze praktyki, 
praktyczne wskazówki w zakresie tworzenia raportu i jego 
procedowanie. Raport a absolutorium z wykonania budżetu. 

15 maja 

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie 
wybory parlamentarne w 2023 roku?! 

25 maja 

Wybory ławników na kadencję 2024-2027 31 maja 

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie 
wybory parlamentarne w 2023 roku?! 

5 czerwca 

Statuty jednostek pomocniczych gminy. Problemy merytoryczne i 
formalne związane z końcem i początkiem kadencji 

13 czerwca 

Fundusz sołecki. Praktyczne aspekty uchwalania, przyznawania i 
wykorzystania środków funduszu 

20 czerwca 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI 

Likwidacja zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości 24 kwietnia 

Aktualne problemy dotyczące odliczenia i ewidencji podatku VAT w jst 
w 2023 roku 

24, 25, 26 
kwietnia 

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jednostkach sektora 
finansów publicznych. 

25 kwietnia 
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Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość w jsfp według 
obowiązujących przepisów prawa 

27-28 kwietnia 

Abc klasyfikacji budżetowej od podstaw – paragrafy dochodowe i 
wydatkowe. Warsztaty w przykładach merytorycznych i schematach 
księgowych dla początkujących 

28 kwietnia 

Dochody i wydatki jednostek budżetowych. ewidencja, klasyfikacja oraz 
sprawozdawczość budżetowa 

5 maja 

Schematy podatkowe w jst, nowe obowiązki raportowania w praktyce - 
warsztaty 

8 maja 

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację. 
Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych 

12 i 24 maja 

Rozliczanie dla celów VAT transakcji związanych z nieruchomościami w 
kontekście jst 

16 maja 

Zdejmowanie ze stanu składników zniszczonych, zużytych, 
uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego 
przekazania w jsfp w 2023 roku po zmianach przepisów. Procedury i 
praktyka, najczęstsze nieprawidłowości 

17 maja 

VAT SLIM – 3. Zmiany podatku vat od 04.2023 w tym rozliczenie 
inwestycji dofinansowanych i sprzedaży węgla. Stanowisko TSUE w 
zakresie opodatkowania dotacji UE oraz wkładu własnego mieszkańców 

17 maja 

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, WSS i PP oraz 
dokonywania korekt odliczeń – szkolenie stacjonarne w Warszawie 

18 maja 

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostki. Kontrasygnata i 
kontrola wstępna 

18 maja 

Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych w jednostkach 
budżetowych 

22 maja 

AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po 
zmianach 

22 maja 

Kompendium wiedzy o przedawnieniu należności i nadpłat 
cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 Euro) w transakcjach 
handlowych. Procedury postępowania w jst 

23 maja 

Klasyfikacja budżetowa w 2023 roku. Aktualne zagadnienia i 
problematyczne kwestie 

24 maja 

Podatek VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i 
samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku. Zasady, problemy, 
zmiany 

25 maja 
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Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Krajowy 
system e-faktur. Zagadnienia podatkowe i techniczne 

29 maja 

Podatek od nieruchomości a ordynacja podatkowa 30 maja 

Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd. Błędy i 
nieprawidłowości w ewidencji księgowej 

7 czerwca 

Polityka rachunkowości w JST 12 czerwca 

Kurs Specjalista ds. finansów publicznych 13-16 czerwca 

Sprawozdawczość budżetowa wg obowiązujących przepisów w 
jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach 
organizacyjnych za II kwartał 2023 r. 

19 czerwca 

Ewidencja podatku VAT w jst. Praktyka stosowania przepisów, 
najczęściej popełniane błędy 

26 czerwca 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Procedura udzielenia zamówienia, także oczami kontrolujących 
zamówienia publiczne. Kompendium wiedzy z zakresu przygotowania, 
przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, w tym w 
sytuacjach „awaryjnych” 

26-27 kwietnia 

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 11 maja 

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z Pzp i wytycznymi 
kwalifikowalności. Możliwość nałożenia korekt finansowych za błędny 
OPZ w projektach unijnych 

16 maja 

Zamówienia na roboty budowlane. Zmiany umów według prawa 
zamówień publicznych w zawiązku z waloryzacją cen materiałów lub 
kosztów 

30 maja 

Kluczowe sprawy dotyczące zamówień publicznych w 2023 r. 5 czerwca 

Kurs: Akademia zamówień publicznych. Jak udzielać zamówień 
publicznych krok po kroku 

15, 16, 22, 23 
czerwca 

Umowy w zamówieniach publicznych. Zasada niezmienności umów a 
bieżące uwarunkowania gospodarcze: waloryzacje wynagrodzeń i 
rozwiązywanie sporów 

20 czerwca 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO,  
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, 

TRANSPORT 
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Zajęcie pasa drogowego. Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i 
awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i 
zaawansowane 

26 kwietnia 

Trwały zarząd ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich 
aktualizacja 

27 kwietnia 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów po zmianie przepisów prawnych 28 kwietnia 

Zasady obrotu prawnego nieruchomościami publicznymi w świetle 
wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego 
orzecznictwa 

9 maja 

Świadectwa charakterystyki energetycznej i inne obowiązki wynikające 
ze znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 

9 maja 

Planowanie przestrzenne. Przygotowanie, przyjmowanie i weryfikacja 
aktów planistycznych. Jak unikać błędów? 

15 maja 

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów prawa 
budowlanego, w tym c-KOB. Zajęcia praktyczne 

16 maja 

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jst w 2023 roku. Mienie 
komunalne w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i 
prawnym 

18 maja 

Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z 
obowiązującym prawem 

19 maja 

Ograniczenie sposobu korzystania oraz udostępnianie nieruchomości w 
trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

22 maja 

Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych. Postępowanie i sankcje 22 maja 

Milcząca zgoda organu administracji architektonicznej i organu nadzoru 
budowlanego w procedurach rozpoczynania i zakończenia budowy i 
robót budowlanych 

24 maja 

Opiniowanie organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w 
aspekcie jego bezpieczeństwa 

24-26 maja 

Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z 
wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii 

26 maja 

Rozgraniczanie nieruchomości. Procedury, dokumenty, warunki 
stosowania 

29 maja 
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Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami 29-31 maja 

Projektowanie uniwersalne. Kompendium wiedzy z zakresu planowania 
uniwersalnego dla pracowników jst 

29 maja 

System Informacji Geograficznej (GIS), praktyczne wykorzystanie w 
administracji publicznej 

29 maja 

Prawne aspekty ustalania opłaty planistycznej w świetle aktualnego 
orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli 

6 czerwca 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Aktualny 
stan prawny i planowane zmiany w 2023 r. 

12 czerwca 

Standardy urbanistyczne w zmienianej ustawie o planowaniu 
przestrzennym 

14 czerwca 

Problematyka zajęcia pasa drogowego i lokalizacji zjazdów. Wytyczne 
projektowania zjazdów 

15 czerwca 

Wybrane problemy inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego 22 czerwca 

Ustalanie wartości nieruchomości oraz posługiwanie się wyceną w 
praktyce gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości 

29 czerwca 

Użytkowanie wieczyste obecnie i w projektowanych zmianach 
sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych 

30 czerwca 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Okresowa weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych w 
pytaniach i odpowiedziach 

25 kwietnia 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie 
aktualnych przepisów prawa 

26-27 kwietnia 

Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27-28 kwietnia 

Pojazdy wycofane z eksploatacji. Obowiązki prawne i ewidencyjne 9 maja 
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Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

12 maja 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na działkach osób fizycznych oraz 
procedura nałożenia obowiązku opłaty za usunięcie drzewa 

15 maja 

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie w najnowszym 
orzecznictwie sądów administracyjnych, organów nadzoru, krajowej izby 
odwoławczej oraz sądu zamówień publicznych 

15 maja 

Opłaty za usługi wodne – zasady naliczania w świetle orzecznictwa i 
ostatnich zmian prawnych 

16 maja 

Gospodarka mieszkaniowa. Obowiązki uchwałodawcze: zasady 
wynajmowania lokali komunalnych i wieloletni program 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 

18 maja 

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

23 maja 

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gmin na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa – szkolenie stacjonarne w 
Warszawie 

24 maja 

Skuteczna windykacja czynszów w 2023 r. z uwzględnieniem kwestii 
upadłości konsumenckiej 

25 maja 

Zadania gmin w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi, ze 
szczególnym uwzględnienie najnowszych zmian ustawowych 

25 maja 

SPRAWY OBYWATELSKIE  
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Licencje na taksówki – najnowsze regulacje 24 kwietnia 

Pomiędzy I a II ratą opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. 
Najnowsze ustalenia dotyczące zasad zwrotu niewykorzystanej opłaty 
przedsiębiorcom 

25 kwietnia 

Prowadzenie rejestru wyborców w kontekście nadchodzących wyborów 
w 2023 r. Praktyczne stosowanie przepisów 

16 maja 

Obowiązki kierownika USC w praktyce: zmiana imienia i nazwiska, 
transkrypcja asc, instytucja małżeństwa, nowe usługi rejestracji stanu 
cywilnego 

10, 16, 25 maja 

Ustawa o ewidencji ludności a kwestie udostępniania danych, 
wydawania zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL oraz 
nadawania PESEL 

19 maja 
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Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące CEiDG i kontroli wojewody 
w tym zakresie. 

29 maja 

Meldowanie cudzoziemców, ewidencja ludności - praktyczne 
stosowanie przepisów 

30 maja 

Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa 
agroturystyczne, dworki, zajazdy, apartamenty i inne obiekty) 

5 czerwca 

Projektowane zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla 
Przedsiębiorcy. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez 
obcokrajowców. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

14 czerwca 

OŚWIATA 

Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i 
przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo) 

25 kwietnia 

Ruch kadrowy w oświacie. Zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli oraz 
zmiana warunków pracy w świetle aktualnego stanu prawnego oraz 
orzecznictwa sądowego 

27 kwietnia 

Aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku 12 maja 

Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym po zmianach w 2023 r. dotyczących wyliczenia PKD na 
Fundusz Pomocy 

10 maja 

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy w zakresie kształcenia i opieki – 
nowe regulacje w 2023 r. Aspekty praktyczne, prawne, organizacyjne i 
księgowe 

15 maja 

Urlopy w jednostkach oświatowych 16 maja 

Awans zawodowy nauczycieli - zmiana przepisów i aktualne problemy 18 maja 

Jak archiwizować dokumentację w szkole i w placówce oświatowej? 18 maja 

Dokumentacja przebiegu studiów – prawidłowa ich archiwizacja 18 maja 

Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych 22 maja 

Statuty szkół i przedszkoli - co powinny zawierać, a czego należy unikać? 24 maja 

Jak optymalizować wydatki na oświatę? Wydatki a subwencja 
oświatowa 

29 maja 

Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW. Zakres 
odpowiedzialności. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i 
administracyjnej jednostek oświatowych 

30 maja 
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Uchwały jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, z 
uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 
września 2022 r. 

31 maja 

 

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE 

Jak tworzyć atrakcyjne grafiki. Warsztaty canva.com 25-26 kwietnia 

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych. Nowa 
perspektywa unijna na lata 2021-2027 

28 kwietnia 

Prawo pracy w instytucjach kultury po zmianach Kodeksu pracy w 2023 
r. 

9 maja 

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w 
praktyce. Czyli jak sprawnie i bezpiecznie przygotować i przeprowadzić 
imprezę 

10 maja 

Wizualizacja danych w prezentacjach, raportach, infografikach 10 maja 

Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności instytucji kultury 10 maja 

Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące dla instytucji kultury 15 maja 

Prosty język w projektach unijnych 16 maja 

Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań 
sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem 
stypendiów i nagród sportowych 

18 maja 

Instytucja kultury jako współorganizator imprez. Jak współorganizować 
wydarzenia? Jak prawidłowo udokumentować koszty i dokonać 
prawidłowego rozliczenia 

22 maja 

Współpraca z mediami – zasady udzielania informacji, prawa i obowiązki 
z perspektywy prawa prasowego 

22 maja 

Ochrona danych osobowych w projektach finansowanych ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 

23 maja 

CANVA dla zaawansowanych 24 maja 

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w 
działaniach i szkoleniach. Zasady funkcjonowania i finansowania, 
najnowsze orzecznictwo sądów, wojewodów, RIO 

25 maja 

Uproszczone metody rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 
UE na lata 2021-2027 

25 maja 

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
projektów finansowanych ze  środków UE 

29 maja 
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Zasady udzielania pomocy de minimis przez powiatowy urząd pracy 6 czerwca 

Jak wykorzystać trendy roku 2023 oraz nowe możliwości do promocji i 
budowy wizerunku instytucji w social mediach biorąc pod uwagę 3 
wiodące platformy: Facebook, Instagram i TikTok? 

6-7 czerwca 

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć 
finansowanych z funduszy europejskich 2021-2027 

7 czerwca 

Jak skutecznie prowadzić komunikację z mediami w jst? Zasady 
funkcjonowania biura prasowego, zespołu ds. Promocji i rzeczników 
prasowych 

16 czerwca 

Budowanie relacji z mieszkańcami. Skuteczna komunikacja na linii: 
władze miasta (gminy) – mieszkańcy 

5 lipca 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 
Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez 
Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 

24 kwietnia 

Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 
stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie oraz niektórych innych ustaw 

24 kwietnia 

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym 24 kwietnia 

Przepisy kpa w zakresie pieczy zastępczej. Procedura krok po kroku, z 
uwzględnieniem zmian o doręczeniach elektronicznych 

9 maja 

Ustalanie dochodu i przeprowadzanie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego w pomocy społecznej 

17 maja 

Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działalność 
Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych. 
Stan obecny i po zmianie Ustawy. Realizacja Procedury Niebieskiej Karty 
– szkolenie stacjonarne w Warszawie 

17 maja  

Trening zachowań społecznych 17 maja 

Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne i praktyczne 18 maja 

Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 
2022 rok oraz programu naprawczego 

23 maja 

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej w powiązaniu z 
przepisami procedury administracyjnej - nowe zagadnienia i wyzwania 

24 maja 
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Nowelizacja dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Przyznawanie usług opiekuńczych w pomocy społecznej w praktyce 

5 czerwca 

Jak utworzyć i prowadzić ośrodki wsparcia dziennego w ramach 
programu Senior+? 

19 czerwca 
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Trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla 

Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. 

Spotykamy się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. 

Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i 

kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w 

zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu. 

Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się z trudną sytuacją polityczną, 

kryzysem energetyczno-surowcowym i zaskakującą, wysoką inflacją. Wszystkie obszary bardzo mocno 

wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym. 

Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak 

sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom: politycznym, energetycznym 

i ekonomicznym. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do 

zrównoważonej polityki finansowej w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Przed samorządem 

stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale 

zmieniających się potrzebach mieszkańców. 

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli 

rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji, debat w Warszawie. To będzie wyjątkowa przestrzeń do 

spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. 

Nasze doświadczenie poparte wynikami prowadzonych badań i ewaluacji realizowanych wydarzeń w 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, że najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentacje 

powstają przy udziale praktyków. Dlatego raz jeszcze zachęcamy do włączenia się w prace koncepcyjne 

związane z najbliższą edycją Kongresu. 

Zapraszamy do współpracy Skarbników, Partnerów Samorządowych, Biznesowych, Medialnych, 
Związki Samorządowe, Instytucje otoczenia samorządu i świata nauki oraz ekspertów. 

To wydarzenie jest dla Państwa. Współpraca w miastach, metropoliach, regionach odpowiedzią na 

stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. 

Więcej informacji: 

https://www.kongresskarbnikow.pl/ 
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ROK 2023 NIE MUSI BYĆ DROGI… 
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SZKOLENIE ZAMKNIĘTE  

to spotkania prowadzone przez ekspertów dla zespołów pracowników w poszczególnych 

jednostkach. Program, termin, miejsce i forma spotkania podlegają indywidualnym 

ustaleniom. Spotkanie w Urzędzie lub zewnętrzna przestrzeń szkoleniowa, stacjonarna oraz 

wirtualna? Pełna organizacja jest po naszej stronie. 

 

POLECAMY NASZE POZOSTAŁE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WŚRÓD NICH 

WIELE KATEGORII: 
• KPA, DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE 

• INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA, EPUAP 

• KOMPETENCJE CYFROWE 

• WDROŻENIE MECHANIZMU OCHRONY SYGNALISTÓW 

• KONTROLA ZARZĄDCZA 

• ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI  

• ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   

• ROZWÓJ OSOBISTY, OBSŁUGA KLIENTA   

• KADRY I PŁACE. PPK. SPRAWY PRACOWNICZE 

• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

• SZKOLENIA DLA RADNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby otrzymać ofertę szkolenia wystarczy skontaktować się ze swoim Ośrodkiem 

Regionalnym FRDL 

Więcej informacji: https://frdl.org.pl/szkolenia-otwarte-online-i-stacjonarne 


