Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Krakowska 51 (III piętro), 45-018 Opole
Telefon: 77 454 48 29 lub 77 453 68 25
e-mail: biuro@opole.frdl.pl

KATALOG SZKOLEŃ ONLINE

JESIEŃ/ZIMA 2020
WEBINARIA
W NAJWAŻNIEJSZYCH TEMATACH
Z NAJLEPSZYMI EKSPERTAMI

27.10.2020

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ,
PODATKI

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE

27.10.2020

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
Roczny plan kontroli oraz planowanie kontroli w skali kwartału i planowanie
pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy

03.11.2020

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r.

03, 6, 16 i
20.11.2020

Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie

05.11.2020

Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych w zgodności
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

06.11.2020

Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego krok po kroku

09 i 10.11.2020

Profesjonalne
publicznej

16.11.2020

Biuro Rzeczy Znalezionych. Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi.
Aspekty prawne, ekonomiczne i rachunkowe w 2020 roku.

18.11.2020

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących

19.11.2020

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

23, 24, 25 i
26.11.2020

KURS KANCELARYJNO - ARCHIWALNY I STOPNIA

26 i 27.11.2020

Postępowanie administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych
zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

01.12.2020

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

01.12.2020

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

01, 07 i
14.12.2020

Kurs Inspektor Ochrony Danych

07.12.2020

Kwalifikacja wojskowa

08.12.2020

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych w świetle kontroli NIK i UODO.
Typowe błędy popełniane przez Administratorów Danych

10, 15, 17 i
18.12.2020

Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie

14 i 15.12.2020

Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego

14 i 15.12.2020

Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych
oraz archiwistów zakładowych

29.10.2020

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – samorząd terytorialny jako organ
udzielający pomocy publicznej

30.10.2020

Centralizacja VAT po kontroli NIK i zmiany VAT w 2020 roku

02.11.2020
03.11.2020
05.11.2020

zarządzanie

sekretariatem

w

jednostkach

administracji

Elektroniczne przesyłanie JPK VAT od 01.10.2020 r. Jak prawidłowo
ewidencjonować sprzedaż i nabycie towarów i usług po zmianach.
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
Rachunkowość budżetowa w samorządzie. jak prawidłowo ujmować w ewidencji
księgowej operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla urzędu?

06.11.2020

Jak
faktycznie
administracyjnej?

sprawdza

się

lipcowa

nowelizacja

12.11.2020

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

12.11.2020

Podatek VAT w jednostkach samorządu
w świetle ostatniego wyroku TSUE

17.11.2020

Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

terytorialnego.
2020

Nowe
w

egzekucji

zagrożenia
jednostkach

18.11.2020

Zwiększanie wpływów z podatku od nieruchomości. Efektywne opodatkowanie
urządzeń budowlanych

19.11.2020

Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii koronawirusa

23.11.2020

NIERUCHOMOŚCI
BUDOWNICTWO

PZP

RADNI,
BIURA
RADY

PRAWO PRACY,
KADRY I PŁACE

25.11.2020

Kompendium wiedzy księgowego jednostek budżetowych. Rachunkowość, plan
kont, majątek w 2020 roku po zmianach
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

02.12.2020

Egzekucja administracyjna podatków i niepodatkowych należności budżetowych

09.12.2020

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i
organizacyjnych za 2020 r. wg obowiązujących przepisów

07 i 08.12.2020

VAT zmiany 2021 r.

11.12.2020

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarowanie, określanie
i pobór opłaty.

15.12.2020

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

16.12.2020

VAT JPK

29 i 30.10.2020

Specjalista ds. kadr w jednostce samorządu terytorialnego

02.11.2020

Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 roku

03.11.2020

Wdrożenie
i
w praktyce!

05.11.2020

Prawo pracy w aktualnej sytuacji epidemicznej
zagadnienia z dokumentacji pracowniczej

23.11.2020

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne
ze stosunku pracy w jednostkach sfery budżetowej w praktyce

16.11.2020

Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

25.11.2020

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – prawidłowości stosowania przepisów

08.12.2020

Porządkowanie dokumentacji akt osobowych

14.12.2020

Czas pracy i bieżące aktualności prawa pracy

09.11.2020

Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w JST

23.11.2020

Zasady techniki prawodawczej w redagowaniu aktów normatywnych jednostek
samorządu terytorialnego

01.12.2020

Petycje, skargi i wnioski

12.11.2020

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

30.11.2020

To co musisz wiedzieć o nowym prawie zamówień publicznych przed 1 stycznia
2021 roku

29.10.2020
05.11.2020
16.11.2020

koordynacja

Pracowniczych

Planów

ich

jednostek

Kapitałowych
oraz

(PPK)

najistotniejsze

Trwały
zarząd.
Ustanawianie,
wygaszanie,
ustalanie
opłat
i
ich
aktualizacja
Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym. Zastosowanie,
gromadzenie,
aktualizacja
i
udostępnianie
danych
zainteresowanym
w praktyce i w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody w budynkach wielolokalowych 2020

20.11.2020

Podziały nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa

24.11.2020

Prawo budowlane. Kolejna duża nowelizacja ustawy

26.11.2020

Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań
z tego tytułu

26.11.2020

Windykacja czynszów

02.12.2020

Wybrane zagadnienia z ustawy wspierającej rozwój mieszkalnictwa

04.12.2020

Sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości publicznych

07.12.2020

Inwentaryzacja mienia komunalnego – przygotowanie, metody, realizacji,
wyniki z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i rachunkowych

08.12.2020

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z elementami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

04.11.2020

Uchwały śmieciowe. Aspekty ekonomiczne i techniczne

13.11.2020

Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany

09.11.2020

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne

16.11.2020

Prawne aspekty funkcjonowania stref płatnego parkowania

19.11.2020

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym z 14 sierpnia 2020 roku

30.11.2020

Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów.
Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg

13.11.2020

Prowadzenie postępowań meldunkowych w praktyce. Meldowanie czynnością
materialno-techniczną oraz nadawanie numeru PESEL

16.11.2020

Zadania gmin związane z obsługą
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

25.11.2020

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KULTURA,
PROMOCJA,
NGO

27.11.2020

TRANSPORT,
KOMUNIKCIA,
DROGI

23 i 24.11.2020

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu wraz z omówieniem
planowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i in. ustaw
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

SPRAWY OBYWATELSKIE
I DZIAŁALNOŚĆ GOSP.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

19.11.2020

27.11.2020

02.12.2020

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

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

28.10.2020

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak przygotować dobry
wniosek?

28.10.2020

Organizacja imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii COVID19 (stan
zagrożenia epidemicznego)

03.11.2020

Promowanie ekologii w zarządzaniu miastem i gminą

05.11.2020

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

13.11.2020

Instytucje Kultury - ewidencja księgowa w dobie epidemii

17.11.2020

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

27.11.2020

Ochrona zabytków w gminie. Aspekty prawne i praktyka

02.12.2020

Obowiązki sprawozdawcze i kontrolne w organizacjach pozarządowych 2020

02.12.2020

POMOC SPOŁECZNA ZDROWIE

UE

02 i 04.12.2020
04.12.2020

Rejestr instytucji kultury

07.12.2020

Instytucje kultury. Akcja bilans 2020

10.12.2020

Koronawirus a realizacja zadań
pozarządowym i klubom sportowym

17.12.2020

Inwentaryzacja 2020 w instytucjach kultury

23.10.2020

Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027

23.11.2020

Projekty EFS z kwotami ryczałtowymi

16.11.2020

RODO w pracy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

18.11.2020

Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy
Społecznej

20.11.2020

Ubezwłasnowolnienia i majątek osoby przebywającej w DPS

23.11.2020

Księgowe zamknięcie roku 2020 w podmiotach leczniczych

25.11.2020

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej

02.12.2020

Zasiłek stały z pomocy społecznej

07.12.2020

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

27.10.2020
28.10.2020
09.11.2020

OŚWIATA

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Jak poruszać się efektywnie w przestrzeni online promując instytucję
publiczną? Facebook, Instagram i inne platformy social media oraz inne
możliwości i narzędzia

17.11.2020
23, 24 i
27.11.2020
24.11.2020
26.11.2020

publicznych

zleconych

organizacjom

Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Opłaty w szkołach, przedszkolach i żłobkach po interpretacji podatkowej.
Nowe zasady rozliczeń, należności, zobowiązania, dochody i wydatki,
prewspółczynnik oraz struktura sprzedaży
Dotacje oświatowe w jst. Tworzenie uchwał dotacyjnych oraz zasady
obliczania, udzielania, rozliczania i kontroli dotacji
Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy na
podstawie Systemu Informacji Oświatowej i arkuszy organizacyjnych
KURS: Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym: zadania, kadry,
finansowanie. Kompleksowy kurs dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst
lub jednostce obsługującej
Przygotowanie do zamknięcia roku budżetowego 2020 w jednostkach
oświatowych
Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2020 roku. Zasady
przyjmowania na stan, księgowania i rozliczania dotacji podręcznikowych
na zakup podręczników

04.12.2020

RODO w szkołach podczas zdalnego/hybrydowego nauczania

16.12.2020

Wydatkowanie subwencji na uczniów
o finansowaniu zadań oświatowych)

niepełnosprawnych

(art.

8

ustawy

CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI?
Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli
zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta,
zadać mu pytanie na czacie, porozmawiać z innymi uczestnikami.
Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia,
których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, zalecana przeglądarka
Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu.
 Przed spotkaniem otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie
przesłany, mailem wraz z dodatkowymi materiałami z zajęć – jeśli
takie będą. Płatność za szkolenie na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Zapraszamy do organizacji szkoleń zamkniętych w formule stacjonarnej,
ale i również online! Poniżej przedstawiamy tematy, które obecnie
cieszą się największym zainteresowaniem:








Nowe Prawo Zamówień Publicznych
Pracownicze Plany Kapitałowe
JPK VAT
Rozwiązywanie trudnych sytuacji w obsłudze klienta
Ustawa o zapewnieniu dostępności
System Informacji Oświatowej (SIO)
Kodeks Postepowania Administracyjnego

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Krakowska 51 (III piętro), 45-018 Opole
Telefon: 77 454 48 29 lub 77 453 68 25
e-mail: biuro@opole.frdl.pl

