ORGANIZACJA PRACY URZĘDU,
ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
(SZKOLENIA ONLINE)
Instytucja doręczenia zastępczego w procedurze
administracyjnej

10 sierpnia

Ochrona sygnalisty w samorządzie terytorialnym

11 sierpnia

Zasada rozliczalności w działalności administratora i
inspektora ochrony danych

16 sierpnia

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych jako zadania starosty
na gruncie ustawy o rzeczach znalezionych. Jak należy
przyjmować rzeczy? Jakie są procedury postępowania?

22 sierpnia

Kodeks postępowania administracyjnego. Wybrane zagadnienia
praktyczne z uwzględnieniem ustawy o doręczeniach
elektronicznych. Kolejne zmiany w zakresie doręczeń

23 sierpnia

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
Wymóg kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne . Ale to
również wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych
zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed
osobami zajmującymi się w codziennej pracy archiwizacją akt.
Czterodniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem
kwalifikacyjnym.

23-26
sierpnia

Cyberbezpieczeństwo w instytucji publicznej
Przedmiotem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z
ochroną informacji, w tym danych osobowych oraz
cyberbezpieczeństwem w jednostkach publicznych. Podczas zajęć
zapoznamy uczestników z prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa,
metodami dezinformacji i tworzenia fake newsów oraz metod ochrony
przed tymi zagrożeniami. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania
przykładów ataków na instytucje publiczne i zasad ochrony przed
takimi sytuacjami.

24 sierpnia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w podmiotach
publicznych

24 sierpnia

Efektywna komunikacja na stanowiskach kierowniczych. Czyli
jak się porozumiewać, by współpracownicy mnie słuchali…

30 sierpnia

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

30 sierpnia

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jst. Aktualne
zagadnienia

30 sierpnia

1

KURS: Menadżer w administracji publicznej

Protokół dyplomatyczny w urzędzie

KURS: Intensywny kurs dla osób odbywających służbę
przygotowawczą

VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY - WARSZAWA

6, 14, 15 i
16 września;
3, 11 i 21
października
2022 r.
7 września

19-21
października
19-20
października

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Prawo pracy dla osób kierujących pracownikami

18 sierpnia

Sporządzanie korekt do ZUS w płatniku

23 sierpnia

Kasa zapomogowo – pożyczkowa. Wdrażanie zmian w 2022 roku

23 sierpnia

Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostce samorządu
terytorialnego
W trakcie 3-dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia z
obszaru samorządowego prawa pracy, których znajomość pozwoli
samodzielnie realizować obowiązki pracownika ds. Kadr. Uczestnik
kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” w zakresie procedury
związanej z nawiązaniem oraz ustaniem stosunku pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem samorządowej pragmatyki pracowniczej.
Trener w trakcie kursu zwróci szczególną uwagę na zasady
poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy. Na
kursie zostanie przedstawiona informacja m.in. w zakresie sposobu
prowadzenia akt osobowych, wypełniania świadectwa pracy w
poszczególnych punktach, prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

31 sierpnia,
2 i 5
września

17
października

RADNI, BIURA RADY
Problemy redagowania statutów jednostek samorządu
terytorialnego i ich nowelizacji. Jak uniknąć błędów
merytorycznych i legislacyjnych
Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem
stanowienia aktów prawa miejscowego

18-19
sierpnia
12 września

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Zmiany i problemy klasyfikacji budżetowej

1 sierpnia

2

Kalkulacja współczynnika i prewspółczynnika VAT dla: urzędu,
obsługującego jst, jednostki budżetowej i zakładu
budżetowego. Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3
Zasada rozliczalności w działalności administratora i
inspektora ochrony danych

9 sierpnia

16 sierpnia

Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych,
zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych
do nieodpłatnego przekazania w jsfp w 2022 r.

17 sierpnia

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji
księgowej jednostek budżetowych

18 sierpnia

Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów jst.
Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd

23 sierpnia

Praktyczne aspekty inwentaryzacji w 2022 roku

25 sierpnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Uchwała Budżetowa
na 2023 rok. Aspekty praktyczne
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego
przedstawimy problematykę dotyczącą opracowywania Wieloletnich
Prognoz Finansowych i uchwał budżetowych na 2023 rok w świetle
ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem projektowanych
zmian w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki
samorządu terytorialnego.

26 sierpnia

Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące z uwzględnieniem
najnowszych zmian

29 sierpnia

Kasa w jednostce. Dokumentacja, instrukcja kasowa.
Przykładowe operacje księgowe

29 sierpnia

Opłata skarbowa. Aktualne problemy z ustalaniem i poborem
opłaty w urzędach administracji publicznej. Najnowsze zmiany
w opłacie skarbowej, wynikające z ustawy z 8 czerwca 2022 r.

29 sierpnia

Błędy ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów
publicznych i ich karne konsekwencje

30 sierpnia

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej

31 sierpnia

KURS: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (3
dni)

20-22
września

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Weryfikacja podmiotowa wykonawców

2 sierpnia

3

Umowy w zamówieniach publicznych, wskaźniki
waloryzacji. Zajęcia dla praktyków i osób bez
doświadczenia
Osoby zajmujące się przygotowaniem, prowadzeniem postępowania lub
które nadzorują realizację umowy o zamówienie publiczne nawet nie
posiadając wykształcenia prawniczego, muszą posiadać podstawową
wiedzę, obejmującą tematykę umów oraz terminów, które pojawiają
się w ich treści. Rozróżnienie uprawnień czy obowiązków pomiędzy
opóźnieniem czy zwłoką lub gwarancją i rękojmią jest na tyle duża,
że pomyłki i nieprawidłowości przynosić mogą znaczące straty
(także finansowe) po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Te i
inne ważne kwestie regulowane w umowie o zamówienie publicznego
zostaną omówione przez praktyka prowadzącego szkolenie. Omówione
zostaną także przykładowe wskaźniki waloryzacji – zmiany
wynagrodzenia.

Zamówienia publiczne po roku obowiązywania nowej ustawy PZP.
Praktyczne aspekty postępowania o udzielenie zamówienia w
świetle najlepszych praktyk, popełnianych błędów oraz
orzecznictwa
Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z
uwzględnieniem Prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
Omówienie najważniejszych problemów i wzajemnych powiązań
pomiędzy tymi ustawami

17 sierpnia

25 sierpnia

29 sierpnia

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO,
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu
nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz
poglądów organów kontroli

2 sierpnia

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach
wielolokalowych według najnowszych przepisów Prawa
Energetycznego i Rozporządzenia z grudnia 2021 r.

4 sierpnia

Arkusz kalkulacyjny Excel w nieruchomościach. Praktyczne
zastosowania usprawniające działalność zawodową

22 sierpnia

Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Wydawanie
uprawnień do wykonywania przewozów drogowych

24 sierpnia

Źródła informacji o nieruchomościach

24 sierpnia

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz
numeracja lokali. Studium przypadków.

25 sierpnia

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o
przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw.
decyzje ZRID

25 sierpnia

Weryfikacja prawidłowości wykonania operatu szacunkowego
przez rzeczoznawcę majątkowego przy odbiorze operatu przez
Zamawiającego. Warsztaty - szkolenie hybrydowe (Warszawa lub
online)

25-26
sierpnia

4

Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie
opłat i ich aktualizacja
Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których celem jest
zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedury
ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z
ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zapoznanie z prawami i
obowiązkami trwałego zarządcy oraz właściciela nieruchomości.

26 sierpnia

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego po nowelizacji z 3
stycznia 2022 r. Planowane zmiany przepisów

29 sierpnia

Metody i analizy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczestników ruchu
drogowego

30 sierpnia

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

30 sierpnia

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego
sposobu zagospodarowania terenu

31 sierpnia

Wprowadzanie przez zarządcę drogi zakazów wynikających ze
znaków drogowych B-18 i B-19 oraz wydawanie zezwoleń na
przejazd pojazdu nienormatywnego

31 sierpnia

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu
nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz
poglądów organów kontroli

2 sierpnia

Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej.
Badanie udatności nasadzeń. Zasady prowadzenia postępowań
administracyjnych w tym zakresie w świetle przepisów i
orzecznictwa. Problemy praktyki.

22 sierpnia

Opłaty za usługi wodne

25 sierpnia

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencja odpadów. W
jaki sposób pozyskiwać niezbędne dane w celu rzetelnego
wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów za 2022 rok.

31 sierpnia

Bomby ekologiczne, czyli nielegalne składowanie odpadów

7 września

SPRAWY OBYWATELSKIE
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Praktyczne stosowanie ustawy o dowodach osobistych po
zmianach w 2021 oraz 2022 roku
Prowadząca w szczegółowy i praktyczny sposób wskaże kwestie
związane z procedurami dotyczącymi przyjęcia i odbioru wniosku o
wydanie dowodu osobistego. Przeanalizuje wiele nietypowych i
problemowych sytuacji, z którymi stykają się w swojej codziennej
pracy pracownicy komórek, wydających dowody osobiste i podpowie,

26 sierpnia

5

jak je rozwiązać. Przedstawi, jak należy potwierdzić tożsamość
wnioskodawcy, kiedy można odebrać dowód przez pełnomocnika, a
kiedy z kodem PUK, a także jak postąpić z osobą
ubezwłasnowolnioną. Ponadto omówi sytuacje, w których można
wymienić dowód osobisty oraz przeanalizuje kwestie związane z jego
unieważnieniem. Zajęcia poprowadzi praktyk, wysoko oceniany na
szkoleniach, z wieloletnim doświadczeniem, od kilkunastu lat
zajmujący się nadzorem w sprawach ewidencji ludności i dowodów
osobistych.

OŚWIATA
Zamówienia publiczne na dowóz dzieci do szkół przygotowanie i prowadzenie postępowania

4 sierpnia

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. w
zakresie zadań organu prowadzącego. Jak zaktualizować
prawo miejscowe w związku z tymi zmianami?
Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w systemie oświatowym, powodując
konieczność aktualizacji wiedzy zarówno przez dyrektorów szkół i
placówek oświatowych, jak i przedstawicieli organów prowadzących.
Część znowelizowanych przepisów obliguje do aktualizacji uchwał
rad gmin, tj. jak ustalenie pensum specjalistów czy aktualizacja
regulaminu wynagradzania w związku z ich zatrudnieniem.
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym na zdobycie
uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi
wskazówkami i wzorami dokumentów, uchwał czy zarządzeń

Zamknięcie roku szkolnego 2021/2022 w Systemie Informacji
Oświatowej. Praktyczne aspekty wprowadzania danych
Kurs: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i
młodzieży wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem
zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi
cateringowe
System Informacji Oświatowej w praktyce. Jak prawidłowo
wprowadzać dane do systemu? Zamknięcie roku 2021/2022 i
otwarcie nowego w SIO
Udzielanie przez gminę pomocy materialnej o charakterze
socjalnym – prawo uczniów do stypendium szkolnego oraz
zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących
uczniów z Ukrainy

5 sierpnia

11 sierpnia

24, 29, 31
sierpnia

22 sierpnia

24 sierpnia

Przygotowanie uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych

25 sierpnia

Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole i
przedszkolu od 01.09.2022 roku

26 sierpnia

Aneksy do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli. Jak
racjonalnie zmodyfikować arkusz we wrześniu, aby zmniejszyć
wydatki na oświatę?

30 sierpnia

Wyrównywanie różnic edukacyjnych i interpersonalnych
powstałych
w czasie pandemii

6 września

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Zarządcze i organizacyjne aspekty prowadzenia
działalności instytucji kultury

1 sierpnia

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
(instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań

6

objętych odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde
nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów
publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące
kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania
oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów
publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej
tworzenia.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - dotacje,
pożyczki UE na projekty
Przedstawione zostaną możliwości dofinansowania projektów środkami
UE ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Uczestnicy dowiedzą się jakie ważne strategie/programy własne
należy pilnie uaktualnić oraz na co zwrócić w nich szczególną
uwagę, aby aplikować o środki. Uczestnicy otrzymają praktyczne
wskazówki jak przygotować projekt, aby był on wysoko oceniony,
poznanie podstawowych zasad kwalifikowania wydatków.

22 sierpnia

Współpraca finansowa jst z organizacjami pozarządowymi.
Programowanie, zlecanie i rozliczanie zadań zleconych

25 sierpnia

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe
udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje dla ochotniczych
straży pożarnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021
r. o ochotniczych strażach pożarnych

29 sierpnia

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

30 sierpnia

Kontrola, monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej
udzielonej przez jst

31 sierpnia

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury – jak zlecić
zamówienie zwolnione od pzp oraz z wolnej ręki?

31 sierpnia

Zwinne zarządzanie w instytucji kultury

20 września

POMOC SPOŁECZNA,
ZDROWIE
Postępowanie administracyjne w procedurach wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej - przepisy k.p.a. wraz
z elektronizacją postępowań

18 sierpnia

Środowiskowe domy samopomocy. Zagadnienia prawne i
praktyczne

22 sierpnia

Nowelizacja specustawy ukraińskiej. Wpływ przyjętych
zmian na prowadzenie postępowań i przydzielanie
świadczeń
Tzw. „specustawa ukraińska” doczekała się kolejnej nowelizacji,
mającej znaczący wpływ na realizację przez samorządy oraz
jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadań w zakresie
udzielania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z
Ukrainy. Omówimy zmiany prawa oraz usystematyzujemy sposób
prowadzenia postępowań, a także udzielania pomocy społecznej i
przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy, zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert – praktyk z
zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w

23 sierpnia
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sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i
świadczeń.

Podatek VAT w Ośrodkach Pomocy Społecznej w 2022 r.

25 sierpnia

Uzależnienia chemiczne i behawioralne

26 sierpnia

Ewidencja osób ze szczególnymi potrzebami

30 sierpnia

WYBRANE SZKOLENIA STACJONARNE
19 sierpnia,
Wrocław
23 sierpnia,
Łódź
25 sierpnia,
Opole
26 sierpnia,
Katowice

Zmiany przepisów Kodeksu Pracy w 2022 roku

Pomoc materialna o charakterze socjalnym. Prawo uczniów do
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z
uwzględnieniem regulacji dotyczących uczniów z Ukrainy

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

30 sierpnia,
Warszawa

Negocjacje – warsztat. Skuteczne strategie i techniki
negocjacji

28-29
września,
Warszawa

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU
to
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pracowników

forma
lub

spotkania
zewnętrzna

przestrzeń szkoleniowa, stacjonarna oraz wirtualna? Pełna organizacja jest po
naszej stronie.

CO NAS WYRÓŻNIA?
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TRENERZY FRDL - TRZYMAMY WYSOKIE STANDARDY
Ponad

32

lata

działania

pozwala

nam

zagwarantować przeprowadzenie szkolenia przez
sprawdzonych i cenionych ekspertów, wybitnych
specjalistów z finansów, prawa pracy, zamówień
publicznych

czy

postępowania

administracyjnego. Nasi trenerzy to członkowie
organów

kontroli

i nadzoru,

administratywiści

oraz

praktykujący

pracownicy

naukowi,

cenieni doradcy oraz praktycy. Gwarantuje to
wysoki poziom merytoryczny spotkań.
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szkoleniowe

każdego
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szkolenia
możliwość

czy

kursu

zadawania

otrzymują

pytań,

przydatne

dyskusji

czy

materiały
konsultacji

poszkoleniowych. Po zajęciach przekazujemy certyfikaty potwierdzające odbycie
kursu lub szkolenia.
UCZESTNIK JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY
Zorganizowaliśmy już 100.000 szkoleń, seminariów, spotkań branżowych forów,
z których

skorzystało

już

blisko

2

miliony

osób.

Bazując

na

opiniach

uczestników szkoleń wiemy, że nasza
praca pomaga uczestnikom w rozwoju
i przynosi
pandemii

dobre
ponad

deklarowało,

że

efekty.

Pomimo

65%

samorządów

ich

pracownicy

szkolili się na naszych webinariach,
oceniając je w ponad 95% dobrze lub
bardzo dobrze.

Źródło: Opracowanie własne na bazie badania wykonanego na grupie ponad 70% sekretarzy
JST w 2021 roku.

WIELE KATEGORII SZKOLEŃ
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KPA, DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE



REJSTR UMÓW



INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA,
EPUAP



WDROŻENIE MECHANIZMU OCHRONY SYGNALISTÓW



KONTROLA ZARZĄDCZA



ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



ROZWÓJ OSOBISTY, OBSŁUGA KLIENTA, KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE



KADRY I PŁACE. PPK. SPRAWY PRACOWNICZE



FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI



SZKOLENIA DLA RADNYCH

VI Krajowy Kongres Sekretarzy
VI Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy
JST, odbędzie się 19 i 20 października 2022 r.
w Hotelu Westin w Warszawie.
Kongres jest najważniejszym, corocznym spotkaniem Sekretarzy miast i gmin, powiatów
oraz województw z całej Polski. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy
urzędów, którymi kierują co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi
i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. W ciągu dwóch dni obrad
i dyskusji uczestnicy nie tylko podsumują ostatni, trudny dla samorządu
terytorialnego rok, ale przede wszystkim zastanowią się jak przygotować się na
wyzwania przyszłości, także nad tymi o charakterze globalnym.
Podczas
ubiegłorocznego
Kongresu
zaprezentowaliśmy
wyniki
badań,
które
przeprowadziliśmy wśród sekretarzy - Mogliśmy skonfrontować sytuację w Polsce
z doświadczeniami
międzynarodowymi.
Taka
konfrontacja
czyni
nas
lepiej
przygotowanymi na różne nieprzewidziane sytuacje w przyszłości, a Sekretarzom
umożliwia poznanie różnych doświadczeń oraz da możliwość nowego spojrzenia na
wyzwania - mówił Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego na zakończenie poprzedniego Kongresu Sekretarzy.
W programie tegorocznego wydarzenia znajdą się tematy związane z zarządzaniem
jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami
ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym.
Omówimy
tematy
związane
z informatyzacją
i cyfryzacją
urzędu
oraz
cyberbezpieczeńtwem. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne:
digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa. Zastanowimy się nad
dostosowaniem administracji do potrzeb i oczekiwań pracowników i mieszkańców –
w zakresie promocji, rozwoju kadr, rozwoju metropolii i miast przyszłości. Nie
zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.
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Podczas Kongresu skonfrontujemy się z kolejnymi wyzwaniami, jakie czekają polskie
samorządy w najbliższej przyszłości. Wiele z nich ma charakter globalny
i cywilizacyjny, ale coraz bardziej dotyczą one również samorządu terytorialnego.
Jak zauważa Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego konsekwencjami zmian cywilizacyjnych będą przemiany społeczne
skutkujące odejściem od tradycyjnego modelu administracji, brak konieczności
bezpośredniej
dostępności
urzędów,
w sytuacji,
w której
wiele
usług
administracyjnych może być świadczonych zdalnie, czy konieczność łączenia
i współpracy mniejszych jednostek w obliczu kryzysu demograficznego. W centrum
zainteresowania samorządów znajdą się: ochrona klimatu, bezpieczeństwo publiczne
i energetyczne, migracje i zapewnienie żywności. To obciążenie spadnie również
w dużej mierze na samorząd terytorialny. Jak sytuacja ta wpłynie na miasta i wsie
przyszłości?
Jak zawsze Kongres będzie wyjątkową okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych
ekspertów, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach reprezentujący przede
wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu oraz
świat nauki.
Prelegentami będą również przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego
i biznesu.

Aby otrzymać ofertę szkolenia wystarczy skontaktować się ze
Ośrodkiem Regionalnym FRDL
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 77 454 43 00, 77 453 68 25
biuro@opole.frdl.pl
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