ORGANIZACJA PRACY URZĘDU,
ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Kurs: Kancelaryjno-Archiwalny II stopnia

28-30
czerwca, 1
lipca

Podpis elektroniczny w pracy urzędu
Podczas proponowanego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę w jakich
sytuacjach oraz jak stosować podpis elektroniczny. Dowiedzą się
również Państwo jaka jest różnica pomiędzy podpisem kwalifikowanym
a podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym. Na spotkaniu
poruszymy również zagadnienia związane z wykorzystaniem podpisów
w przepisach znowelizowanego w październiku 2021 r. Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.

4 lipca

Projektowanie uniwersalne i dostępność architektoniczna

4 lipca

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

5 lipca

Postępowanie administracyjne w praktyce. Wybrane zagadnienia

6 lipca

Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów
publicznych

5 lipca

Audyt podmiotu przetwarzającego. Inspektor ochrony danych audytorem.

6 lipca

Strategia i proces strategiczny w burzliwych czasach SZKOLENIE STACJONARNE, HOTEL w WARSZAWIE

7-8 lipca

Spółki komunalne jako instrument realizacji zadań przez jst
- zagadnienia prawne tworzenia i przystępowania, powierzania
zadań spółkom oraz kontroli

7 lipca

Propaganda, dezinformacja, informacja czyli jak reagować na
informacje w czasie zagrożenia

8 lipca

Kontrola zarządcza w jst w 2022 r.

8 lipca

Udostępnianie informacji publicznej. Wszczęcie postępowania,
ograniczenia, odmowa wydania decyzji, orzecznictwo.
Regulacje prawne a praktyka stosowania przepisów

8 lipca

Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w 2022 roku.
Aspekty prawne, ekonomiczne i rachunkowe

11 lipca

1

Komunikacja bez przemocy. NVC – Nonviolence Communication

11-12 lipca

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce. Nowe
regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych. Aspekty
praktyczne

12 lipca

Zarządzanie sobą w czasie

14 lipca

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

14 lipca

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli
zarządczej
i audytu wewnętrznego - WAŻNE ZMIANY PRAWNE

15 lipca

Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych w podmiotach
państwowych i samorządowych

20 lipca

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli jak prawidłowo
i zgodnie z prawem zniszczyć zbędną dokumentację.

27 lipca

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Szkolenie dla
pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

27 lipca

Edytor tekstu Word. Edycja dokumentów z elementami
dostępności cyfrowej. Poziom średniozaawansowany
Usprawnimy Państw pracę z edytorem tekstu Word!
Jeśli chcecie Państwo zoptymalizować swoją pracę i zaoszczędzić
czas, to te zajęcia są dla Was. Zdobędziecie na nich wiedzę
teoretyczną oraz uzyskacie praktyczne umiejętności dotyczące
wykorzystywania podstawowych jak i zaawansowanych funkcji edytora
tekstu oraz zwiększenie ergonomii pracy z edytorem. Ćwiczenia
pozwalają uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się
narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie
w pracy zawodowej. Dodatkowo na zajęciach zajmiemy się kwestiami
dotyczącymi dostępności cyfrowej i pracy z dokumentami dostępnymi
cyfrowo.

27-28 lipca

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem
wprowadzanych zmian w trakcie 2022 roku

4 lipca

Kurs: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych

4-6 lipca

2

Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z
ZUS i umów cywilnoprawnych

8 lipca

Dostępne miejsca pracy. Zatrudnianie pracowników zgodnie
z zapewnieniem wymogów dotyczących dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami

11 lipca

Polski Ład w podatku PIT. Zmiany od lipca 2022 r.
Szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów
finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT
w związku z ustawą Polski Ład, którego celem jest poznanie
uregulowań prawnych i podatkowych. Zajęcia charakteryzuje
praktyczne podejście do trudnych kwestii i jest w dużej mierze
oparte na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności.

12 lipca

Funkcjonowanie Kas Zapomogowo – Pożyczkowych w świetle
nowych regulacji prawnych

14 lipca

Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem

19 lipca

Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach samorządu
terytorialnego

21 lipca

Ustawa o obronie Ojczyzny. Zmiany w obowiązkach pracodawców
wobec osób odbywających służbę wojskową - NOWE PRZEPISY

26 lipca

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku.
Nowości, przegląd najważniejszych zagadnień,
wyjaśnienie wątpliwości
Szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną nowości w ZFŚS,
bieżące orzecznictwo SN i NSA oraz stanowiska organów (PUODO, ZUS,
US, PIP). Wyjaśnione zostaną również wszelkie zagadnienia
i kwestie problemowe dotyczące działania Funduszu Świadczeń
Socjalnych, wytyczne w zakresie prawidłowego regulaminu socjalnego
oraz rola członków komisji socjalnych.

26 lipca

RADNI, BIURA RADY
Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych
Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie
redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką
prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim
pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.
Prawidłowo zredagowany tekst samorządowego aktu normatywnego to
ważny element jego zgodności z aktami wyższego rzędu. Szkolenie ma
pokazać jak proste i łatwe w stosowaniu są podstawowe techniki
prawodawcze. W trakcie spotkania przedstawione będą liczne
przykłady, a także pokazane praktyczne metody jak uniknąć błędów
redakcyjnych i systematyzacyjnych w aktach normatywnych.

Skargi, wnioski i petycje w jst w ujęciu praktycznym. Wzory
dokumentów

4 lipca

29 lipca

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
3

40/70/100 euro oraz odsetki. Nieprawidłowości w
rozliczeniach na podstawie przykładów

4 lipca

Kurs: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych

4-6 lipca

Zmiany w podatku vat dla jednostek samorządowych

6 lipca

Środki trwałe w jst. Od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż
po likwidację

7-8 lipca

Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej

8 lipca

Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu
terytorialnego. Wybrane problemy w świetle
obowiązujących przepisów
W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia
finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej
popełniane błędy. Podczas omawiania zagadnień prowadząca wskaże
najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno
w jst, jak i w jednostkach podległych.

11 lipca

Ewidencja podatku VAT w jst: organ, a jednostka urząd.
zasady rachunkowości, księgowanie, błędy i nieprawidłowości

11 lipca

Schematy podatkowe w JSFP

13 lipca

Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań prawnych i najnowszych
interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości

15 lipca

Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

19 lipca

Inwentaryzacja w 2022 roku w jst i jednostkach podległych

19 lipca

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji
księgowej jednostek budżetowych

25 lipca

Mandaty karne i kary porządkowe nakładane przez straże
miejskie
i gminne. Rachunkowość, ulgi w spłacie, przedawnienie.
Elektroniczne tytuły wykonawcze

27 lipca

4

Faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-Faktur jako
nowy obowiązek od 2023 roku
W styczniu 2022 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Zmianie uległy
m.in proces wystawiania oraz odbierania faktur czy przepisy
dotyczące fakturowania. Przedsiębiorcy i jednostki administracji
państwowej od tego momentu mogą skorzystać z usługi przechowywania
i archiwizowania faktur. Od 2023 r. planowane jest wprowadzenie
powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce, dlatego by
należycie przygotować się do tego obowiązku, proponujemy Państwu
uczestnictwo w szkoleniu z zakresu problematyki faktur
ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur. Prowadząca, osoba
z wieloletnim doświadczeniem, wysoko oceniana specjalistka
z tematyki podatku VAT. Ponadto zostaną przekazane informacje
o zmianach w zasadach fakturowania i JPK V7M od stycznia 2022 r.

Koszty, wydatki, zobowiązania jednostki sektora finansów
publicznych. Wzajemne powiązania ewidencyjne i ich wpływ na
sprawozdawczość

28 lipca

29 lipca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Letnia Akademia Zamówień Publicznych
Podstawą programu organizowanej przez nas Akademii są Europejskie
ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych
(ProcurCompEU) przygotowane przez Komisję w celu wspierania
profesjonalizacji zamówień publicznych. Merytoryczny zakres
Akademii obejmuje zarówno kwestie bezpośrednio związane
z procedurą udzielania zamówień, jak również aspekty ekonomiczne
i organizacyjne związane z zamówieniami publicznymi jako procesem
zakupowym. Kurs przygotuje uczestników do prawidłowego stosowania
w praktyce mechanizmów planowania, przygotowania oraz organizacji
procedur udzielania zamówień. Uczestnicy otrzymają szereg
praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych. Akademia PZP to 3 dni
szkoleniowe w formule online. Zajęcia będą miały formułę
warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

Zamówienia publiczne w szkołach - jeden gorący posiłek.
Przygotowanie i prowadzenie postępowania - praktyczne
przykłady
Zamówienia publiczne – praktyczne aspekty. Lista
sprawdzająca.
Efektywna kontrola zamówień publicznych
Zamówienia publiczne na badania, ekspertyzy, analizę oraz
usługi doradcze w świetle PZP

4-6 lipca

18 lipca

19 lipca

25 lipca

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO,
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Reforma systemu planowania przestrzennego
Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi
wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych
dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa
na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w
planowaniu przestrzennym.
Podczas zajęć przedstawimy najnowszą wersję projektu reformy
systemu planowania przestrzennego, która jest przygotowywana przez
Ministra Rozwoju i Technologii. Planowane zmiany w znacznym
stopniu dotyczą zadań miast
i gmin, istotnie zmieniając zasady prowadzenia polityki

1 lipca

5

przestrzennej oraz prawa i obowiązki władz lokalnych w tym
zakresie.

Przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi
publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomościami

4 lipca

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Najważniejsze etapy procesu wg Prawa budowlanego
i ustaw odrębnych

5 lipca

Formalno-prawne aspekty projektowania sygnalizacji świetlnej
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa użytkowników
infrastruktury drogowej

7-8 lipca

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

11-12 lipca

Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych w procesie
budowlanym i eksploatacji budynków

14 lipca

Usuwanie pojazdów z dróg publicznych. Przepadek pojazdu na
rzecz powiatu. Procedury, wydawanie decyzji, koszty

15 lipca

Księgi wieczyste jako skuteczne narzędzie realizacji zadań
administracji publicznej

18 lipca

Dobra reputacja przewoźnika i zarządzającego transportem w
świetle zmian związanych z tzw. Pakietem mobilności oraz
planowanych
w najbliższym czasie zmian do ustawy o transporcie drogowym

19 lipca

Plany miejscowe. Legalizacja, stwierdzanie nieważności.
Wybrane zagadnienia

21 lipca

OCHRONA ŚRODOWISKA
I GOSPODARKA KOMUNALNA
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w postępowaniach
administracyjnych. Nowelizacja z 17 listopada 2021 r. Ustawa
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

4 lipca

System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem
najnowszych zmian

6 lipca

Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy
o ochronie przyrody w praktyce

7 lipca

Spółki komunalne jako instrument realizacji zadań przez
jst - zagadnienia prawne tworzenia i przystępowania,
powierzania zadań spółkom oraz kontroli

7 lipca

6

Podczas proponowanego szkolenia eksperci omówią zasady tworzenia
lub przystępowania do spółek komunalnych oraz wybrane kwestie
współpracy między organami jst i organami spółek. Poruszone
zostaną zagadnienia dotyczące min. zakresu zadań, które mogą być
realizowane przez spółki komunalne, zakresu kompetencji organów
gminy w relacjach ze spółkami, powierzania spółce zadań do
realizacji oraz dostępu do informacji publicznej. Szkolenie
obejmuje zagadnienia przydatne zarówno w sytuacji, w której gmina
już wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem spółki komunalnej, jak
i w przypadku, w którym utworzenie lub przystąpienie do spółki
jest dopiero planowane. Szkolenie poprowadzą doświadczeni
praktycy, na co dzień doradzający jst, ich związkom oraz spółkom
komunalnym.

Eksmisja z lokali mieszkalnych i użytkowych - przygotowanie
postępowań

8 lipca

SPRAWY OBYWATELSKIE
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawach meldunkowych

30 czerwca 1 lipca

OŚWIATA
Kontrola dotacji oświatowych. Prawidłowe wykorzystanie
dotacji
i najczęstsze nieprawidłowości

1, 4 lipca

Projektowanie dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół
w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur
wyboru wykonawców, finansowanie dowozu i dojazdu uczniów.
Realizacja zadania w kontekście uczniów z Ukrainy i
doświadczeń z pandemii

4 lipca

Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z
Ukrainy
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe środki
z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań
oświatowych dla dzieci i uczniów z Ukrainy. Podczas proponowanego
szkolenia przybliżymy praktyczne aspekty wydatkowania,
ewidencjonowania, rozliczania oraz ewentualnego zwrotu tych
środków. Zwrócimy również uwagę na właściwe ujmowanie uczniów
z Ukrainy w SIO, z uwagi na to, że środki pozyskane na podstawie
nieprawidłowych danych wykazanych w SIO podlegają obowiązkowi
zwrotu.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i emerytury w
świetle aktualnych przepisów
Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna oraz
wewnętrzna w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat
3. Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach
dziecięcych i u dziennych opiekunów w praktyce
Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1
września 2022 r. Obowiązki dyrektora i samorządu, realizacja
zadania, obliczanie standardów zatrudnienia pedagogów, w tym
specjalnych, psychologów, logopedów
Zamówienia publiczne w szkołach - jeden gorący posiłek.
Przygotowanie i prowadzenie postępowania - praktyczne
przykłady

8 lipca

12 lipca

13 lipca

15 lipca

18 lipca

7

Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia
młodocianych. Zmiany w K.p.a. w związku z doręczeniami
elektronicznymi i ich wpływ na wydawanie decyzji

25 lipca

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE

Jak promować instytucję na Facebooku, Instagramie i Tik Toku

1 lipca

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – dotacje i
pożyczki UE na projekty - NOWOSĆ

1 lipca

Podatek VAT w działalności instytucji kultury w 2022 roku –
zasady, problemy, zmiany

4 lipca

Pracownicy zarządzający w instytucjach kultury uwarunkowania formalnoprawne

6 lipca

Kreatywna promocja w mediach społecznościowych i FB ADS

6 lipca

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

13 lipca

Zarządzanie zasobami majątkowymi w samorządowych
instytucjach kultury w 2022 r.

14 lipca

Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych organizacjom
pozarządowym

20 lipca

Instytucja kultury jako współorganizator imprez - jak
prawidłowo udokumentować koszty i dokonać prawidłowego
rozliczenia

28 lipca

POMOC SPOŁECZNA,
ZDROWIE
Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i
przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych

1 lipca

Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną
omówione prawne i praktyczne aspekty postępowania w stosunku do
dłużnika alimentacyjnego. Podczas szkolenia omówiona zostanie
także kwestia przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
rzecz obywateli z Ukrainy. Przedstawimy realne przykłady oraz
wskazówki dotyczące wydawania, uchylenie i zmiany decyzji.

5 lipca

Zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych, z uwzględnieniem planowanych zmian w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wybrane elementy
procedury „Niebieska karta”

11 lipca

Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domach dla
matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

14 lipca

8

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU
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szkoleniowe

każdego
oraz

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

WIELE KATEGORII SZKOLEŃ



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



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
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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.
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.
Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada
Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronami Merytorycznymi są m.in.: Giełda Papierów
Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.
Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b,
oraz Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich
im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.

Aby otrzymać ofertę szkolenia wystarczy skontaktować się
Z 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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