ORGANIZACJA PRACY URZĘDU,
ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Zaświadczenia i postępowanie w sprawie wydawania
zaświadczeń. Kodeks postępowania administracyjnego a aspekty
praktyczne.

2 września

Kurs: Menadżer w administracji publicznej

6, 14, 15 i
16 września;
3, 11 i 21
października

Skargi, wnioski i petycje oraz postępowanie administracyjnym
w tych sprawach

5 września

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce (szkolenie
2-dniowe)

6 i 12
września

Ochrona sygnalistów. Na co zwrócić uwagę przy organizacji
systemu ochrony

7 września

Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym a
decyzja administracyjna ograniczająca prawo do informacji
publicznej

8 września

Jak skutecznie wybierać rozwiązania, procedury, sprzęty
zapewniające obowiązkową dostępność dla osób ze szczególnymi
potrzebami? Konkretne rozwiązania i przykłady (szkolenie 2dniowe)

8 i 13
września

Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w urzędzie

9 września

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w jst
i ich jednostkach organizacyjnych. Zasady opracowania,
wdrożenia
i stosowania

15 września

Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących Inspektora
Ochrony Danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz przygotowanie do kontroli tego organu

16 września

Projekt ustawy o sygnalistach - wdrożenie efektywnego i
prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze
samorządowym

16 września

Jak archiwizować akta osobowe, koperty dowodowe,
dokumentację techniczną, informatyczne nośniki danych oraz
ewidencjonować
je w archiwum zakładowym?

19 września

Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism
urzędowych zgodnie z zasadami prostego języka
Program spotkania obejmuje szeroko rozumianą poprawność językową
(obejmującą najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne,
interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym
uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism
urzędowych. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają
błędy językowe i nielogiczne sformułowania. Ich niepoprawność ma
stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić
uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego

19 września

1

posługiwania się językiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy
i prowadzone jest z użyciem prezentacji multimedialnych, testów
i przykładów.

Profesjonalny sekretariat - strategiczne miejsce w
instytucji

20 września

Kontrola zarządcza w jst w 2022/2023 r. Planowane zmiany.
Dokumenty, cele, zadania i zarządzanie ryzykiem oraz
monitoring

22 września

Kontrola zarządcza w jst w 2022/2023 r. Planowane
zmiany. Dokumenty, cele, zadania i zarządzanie ryzykiem
oraz monitoring
Podczas zajęć Wykładowca wskaże jak realizować monitoring kontroli
zarządczej oraz kto powinien sporządzić oświadczenie o stanie
kontroli i jak je prawidłowo wypełnić. Uczestnicy zostaną również
zapoznani z procedurą określania celów i zadań jednostek,
miernikami efektywności działania oraz sposobem tworzenia do
wyznaczonych celów i zadań systemu zarządzania ryzykiem.

22 września

Seminarium kwalifikacyjne dla archiwistów USC
Podczas dwudniowego seminarium uczestnicy uzupełnią wiedzę
z zakresu prowadzenia dokumentacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale
przede wszystkim szczegółowo poznają procesy archiwizacyjne. W USC
funkcjonuje archiwum zakładowe, na którym ciążą ustawowe obowiązki
w zakresie przechowywania i zabezpieczenia akt, ewidencjonowania,
udostępniania, brakowania dokumentacji oraz przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Szkolenie
skierowane jest do kierowników i pracowników USC, a jego program
został ułożony w ten sposób, by przygotować osoby odpowiedzialne
za prowadzenie archiwum USC do realizacji spoczywających na nich
zadań oraz uchronić od błędów i nieprawidłowości w praktycznym
stosowaniu przepisów.

22-23
września

Obowiązki jst jako jednostki współpracującej w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

23 września

Przeprowadzanie skutecznych, proaktywnych rozmów z
pracownikami. Narzędzia komunikacji zwiększające kompetencje
na stanowisku kierowniczym

30 września

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów
zaawansowanych

30 września

Roczny plan kontroli oraz planowanie kontroli w
kwartale
oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych.
Praktyczne kompendium wiedzy
Planowanie kontroli może przebiegać w skali makro (rocznej),
kwartalnej oraz może sprowadzać się do pojedynczych zadań.
Proponujemy Państwu udział
w szkoleniu, na którym nabierzecie Państwo praktycznych
umiejętności
w planowaniu kontroli, zapoznacie się z przykładami najczęściej
stosowanych rodzajów rocznych planów kontroli, poznacie metody i
narzędzia wykorzystywane przy sporządzaniu planów kontroli w
zależności od kontrolowanego obszaru. Dla zobrazowania
problematyki szkolenia prowadząca omówi przykładowe zakresy
kontroli najczęściej występujące
w jednostkach samorządowych oraz przy realizacji projektów.

30 września

2

OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOORDYNATORÓW DOSTĘPNOŚCI JSFP
Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych
z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
Tworzenia dokumentów dostępnych, powstałych w formie
tradycyjnej, jak i elektronicznej.

30 września

VI KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY - WARSZAWA

19-20
października

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i
zleceniobiorców
z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 roku

9 września

Dyrektywa work-life balance 2022 r.
Nowelizacja kodeksu pracy
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo
pracy w 2022 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania
kodeksu pracy,
w tym pracy zdalnej, czasu pracy, czy dokumentacji pracowniczej.
W nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną najświeższe zmiany
w zakresie Kodeksu Pracy w związku z nową dyrektywą „work-life
balance”. Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta bardzo wysoko
ocenianego przez uczestników szkoleń.

12 września

Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę i zmiany
w dokumentacji pracowniczej wynikające z nowelizacji
Kodeksu pracy w 2022 roku
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zostaną omówione skutki
planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 r. m.in. w zakresie
rozwiązywania umów o pracę, regulacji wewnątrzzakładowych jak
i dokumentacji pracowniczej. Program szkolenia zakłada szersze
spojrzenie na problematykę rozwiązywania umów o pracę
w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. W ramach
zajęć uczestnicy będą mogli się zapoznać z przykładowymi
dokumentami – opracowanymi przez eksperta – na potrzeby
niniejszego spotkania. Dzięki uczestnictwu w proponowanym
webinarium będzie można się dowiedzieć m.in. jak przygotować
uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony/nieokreślony,
sporządzić regulamin pracy zdalnej, uzupełnić regulamin pracy
o zasady kontroli trzeźwości czy odpowiedzieć na wniosek
pracownika o elastyczną organizację pracy.

22 września

Urlopy wypoczynkowe. Prawo pracownika. Obowiązek pracodawcy.
Najważniejsze kwestie związane z prawidłowym udzielaniem
i rozliczaniem zaległego urlopu

27 września

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po
zmianach
w 2022 roku. Zajęcia praktyczne

28 września

RADNI, BIURA RADY
Skargi, wnioski i petycje oraz postępowanie administracyjnym
w tych sprawach

Protokół dyplomatyczny w urzędzie

Organizowanie pracy rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem
specyfiki ostatniego roku kadencji

5 września

7 września

9-10 września

3

Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem
stanowienia aktów prawa miejscowego

12 września

Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji
publicznej. RODO a dostęp do informacji publicznej,
standardy postępowania w pracy organów stanowiących gminy,
powiatu
i województwa. Aktualne zagadnienia

16 września

Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce
funkcjonowania jst. Nowe problemy

26 września

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Uchwała budżetowa, WPF, zabezpieczenie
środków na realizację inwestycji, dokonywanie wydatków

2 września

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminę

2 września

Podatek VAT w transakcjach dotyczących nieruchomości w
jednostkach samorządu terytorialnego

2 września

Prawidłowa ewidencja podatku VAT w jst. Kiedy organ, a kiedy
jednostka urząd? Rachunkowość, księgowanie, kwestie
organizacyjne

6 września

Podatki lokalne. Ustalenie i określenie wysokości
zobowiązania podatkowego, stwierdzenie nadpłaty, tryby
nadzwyczajne

9 września

Podatek VAT od podstaw dla pracowników jst i jednostek
podległych

9 września

Nowa klasyfikacja budżetowa – nowe zasady
klasyfikowania wydatków i dochodów w jednostce
samorządu terytorialnego
Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i kompleksowy sposób
zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.,
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 27 lipca 2022
r. Omówione zostaną m. in. zasady ujmowania w budżetach środków
pochodzących ze środków zewnętrznych, także tych związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy, nowe rozdziały, w których ujęto część
rozwojową subwencji dla samorządów. W ramach szkolenia uczestnicy
poznają również pułapki, jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań
pod kątem nowej klasyfikacji budżetowej.

12 września

Środki trwałe dla służb niefinansowych

13 września

Zmiany w podatku VAT, wprowadzone w 2022 r. oraz planowane
w ramach pakietu Slim-3. Aktualny stan prawny i przyszłe
nowelizacje

15 września

4

Uchwała budżetowa 2023 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa
jednostki samorządu terytorialnego

19 września

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
okiem praktyka

20 września

Kurs: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne
Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest
podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami trwałymi
w świetle obowiązujących przepisów. Program kursu koncentruje się
na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów, występujących w
zakresie zarządzania środkami trwałymi. Zajęcia będą prowadzone w
systemie wykładów oraz studium przypadku. Trzydniowy kurs zostanie
zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas
zajęć.

20-22
września

Finansowanie i funkcjonowanie OSP po wprowadzeniu ustawy
o Ochotniczych Straży Pożarnych - zasady funkcjonowania
i finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji,
wojewodów, RIO

22 września

Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2022 r. według
obowiązujących przepisów

26 września

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej
jednostkach podległych z uwzględnieniem środków z różnych
źródeł m.in.
Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL
itp.

27 września

Inwentaryzacja w jsfp w 2022 roku od podstaw

28-29
września

Zmiany w VAT: faktury ustrukturyzowane, grupy VAT i SLIM VAT
3

29 września

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Podwykonawstwo, podmioty trzecie, konsorcja. Prawidłowa
weryfikacja na etapie sprawdzania ofert oraz
późniejszych zmian w realizacji umowy
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w ramach którego prowadząca
skupi się na elementach potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, gdzie Wykonawca może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Bardzo
ważny element wielu Zamówień, którego sprawdzenie na etapie
weryfikacji oferty a potem realizacji umowy może przysparzać wielu
problemów.

6 września

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku
z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

8 września

Przetarg nieograniczony w 2022 r. Zamówienia klasyczne i
sektorowe

14 września

5

ABC zamówień publicznych.
Kompendium wiedzy o PZP dla początkujących

15 września

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
w świetle zapisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i
nowych rozporządzeń wykonawczych

23 września

Prawo zamówień publicznych w podmiotach medycznych.
Praktyczne aspekty

29 września

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO,
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT
Realizacja inwestycji nie tylko w systemie „Zaprojektuj i
wybuduj”

2 września

Planowanie przestrzenne. Nowe przepisy. Nowe informacje

5 września

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego.
Aspekty praktyczne
Proponujemy Państwu udział szkoleniu, podczas którego omówione
zostaną zagadnienia w zakresie sytuacji prawnej po
przekształceniach użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. Podczas zajęć szczegółowo przedstawimy kwestie
związane z aktualnymi przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego w kontekście
orzeczeń sądowych i postępowania przed SKO. Szkolenie poprowadzi
praktyk z Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

6 września

Projektowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu.
Prawo, projektowanie i praktyka

13 września

Opłaty publicznoprawne i cywilnoprawne w gospodarce
nieruchomości i przestrzennej

14 września

Regulacja stanu prawnego gruntu pod drogami i przeznaczonego
pod drogi

15 września

Gmina i Skarb Państwa wobec posiadacza nieruchomości
publicznej. Praktyka, orzecznictwo, stanowiska organów
kontroli

20 września

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji.
Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

21 września

Konsekwencje uchylenia art. 90 i art. 90a tarczy
antykryzysowej
oraz zmian w przepisach dot. Sposobu finansowania programów
mieszkaniowych dla spółdzielni mieszkaniowych

23 września

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
w świetle zapisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i
nowych rozporządzeń wykonawczych

23 września

6

Rejestracja pojazdów i kary administracyjne

27 września

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń
za wady i błędy projektowe i budowlane
Każdy, kto zlecał i nadzorował realizację robót budowlanych wie,
iż po ich zakończeniu pojawiają się wady wykonanych robót. I nie
za wszystkie wady odpowiada wykonawca. Podczas zajęć wskażemy, kto
i na jakim etapie realizacji robót budowlanych może generować wady
i w związku z tym jak ich unikać. Podpowiemy także, jakie
mechanizmy „ochronne” zwarte w przepisach prawa mogą wykorzystywać
wykonawcy, aby uchylać się od usuwania wad. Przedstawimy
uczestnikom, jakie zasady i procedury powinni stosować, aby
skutecznie dochodzić swoich praw w dochodzeniu usuwania wad.

27 września

Operat szacunkowy wartości nieruchomości, jako dowód
w postępowaniu administracyjnym i innych postępowaniach.
Ocena, jako dowód w sprawach administracyjnych i cywilnych

28 września

System Informacji Geograficznej. Wykorzystanie GIS w
administracji publicznej

30 września

Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach
publicznych

30 września

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w
zakresie ochrony zwierząt. Funkcjonowanie programu
przeciwdziałania bezdomności na tle praktyki. Zwierzęta
dziko żyjące

2 września

Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i
krzewów

5 września

Bomby ekologiczne, czyli nielegalne składowanie odpadów

7 września

Zasady prowadzenia ewidencji majątku jst, ze szczególnym
uwzględnieniem mienia komunalnego w wymiarze prawnym,
analitycznym i finansowo-księgowym w 2022 roku.

19 września

Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców,
odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe
Liczne zmiany przepisów prawnych w obszarze utrzymania czystości i
porządku w gminach, powodują wzrost obowiązków gmin związanych z
ustawową powinnością przeprowadzania kontroli w zakresie
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez
przedsiębiorców, którzy działają na rynku odpadowym
i odbierających nieczystości ciekłe. Dodatkowo gminy mogą być
karane administracyjną karą pieniężną za brak cyklicznego
prowadzenia takich kontroli. Z tego powodu, aby uniknąć nałożenia
kary, a jednocześnie móc prawidłowo wykonywać ustawowe obowiązki,
należy dokładnie poznać procedury dotyczące przeprowadzenia
kontroli, które zostaną szczegółowo omówione podczas proponowanego
szkolenia. Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych,
przedstawi jak należycie stosować przepisy, zgodnie z
uprawnieniami kontrolnymi jst oraz przekaże cenne wskazówki i

22 września

7

podpowiedzi, jak postępować w przypadku wystąpienia naruszeń, by
ustrzec się od ewentualnych kar.

Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów w procesie
usuwania drzew i krzewów

23 września

Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz
zapewniania lokali
w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych

28-29
września

SPRAWY OBYWATELSKIE
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Jak skutecznie stosować obowiązujące przepisy dotyczące
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? III rata opłaty i
naruszenie jej terminu

9 września

Wydawanie i unieważnianie elektronicznych dowodów osobistych
po zmianach przepisów

14 września

Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez
obywateli Ukrainy. Aplikacja CEIDG i formularz CEIDG-1,
Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG
Ostatnie zmiany w zakresie realizacji przez gminy zadań
dotyczących działalności gospodarczej, w tym te dotyczące
właściwego użytkowania aplikacji Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej zostały wprowadzone na skutek
konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Podczas proponowanego
szkolenia wyjaśnimy zawiłe kwestie z zakresu praktyki stosowania
przepisów i systemu CEIDG oraz formularza CEIDG-1, także
w kontekście nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej
przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Prowadzący szkolenie, praktyk z wieloletnim
doświadczeniem, omówi najczęściej pojawiające się błędy
i niejasności dotyczące wypełniania obowiązków, wynikających
z realizacji przez gminy zadań w ramach CEIDG.

Zasady udostępniania danych oraz wydawania zaświadczeń z
rejestrów ludności: RM, RZC, rejestru PESEL, RDO, kopert
dowodowych ze zmianami w 2021 i 2022 r.

22 września

23 września

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Uprawnienia i obowiązki starosty jako organu nadzorującego
i kontrolującego stowarzyszenia

5 września

Canva od A do Z - czyli jak przygotować materiały graficzne
nie będąc grafikiem

5 września

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

7 września

Specjalista ds. współpracy z organizacjami
14-15
pozarządowymi Proponowane dwudniowe szkolenie stanowi propozycję września
8

zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami
pozarządowymi jaki
i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako
poszerzenie
i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy. Podczas zajęć krok
po kroku wyjaśnione zostaną prawne, organizacyjne oraz finansowe
aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi z uwzględnieniem zasada dostępności przy ogłaszaniu
i realizacji zadań z konkursów. Uczestnictwo w szkoleniu jest
doskonałą okazją nie tylko do kompleksowego omówienia form i zasad
współpracy JST z NGO, ale również analizy dobrych praktyk,
wyeliminowania błędów i nieprawidłowości. Omówione zostaną również
zasady realizacji zadań zgodnie z zapisami Specustawy dotyczącej
wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Jak tworzyć efektywny content (treści i grafiki) do
mediów społecznościowych i na stronę WWW na przykładach
instytucji publicznych
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie
promowanie instytucji publicznych poprzez media społecznościowe
w tym portal Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, czy Linkedin,
a także przez strony www. Proponujemy udział w szkoleniu, podczas
którego omówmy zasady webwritingu, zasady tworzenia efektywnych
krótkich i dłuższych treści do postów i na stronę www. Uczestnicy
zostaną zapoznani ze sposobami tworzenia grafiki przyciągającej
uwagę odbiorców. Przedstawimy możliwości content marketingu
w mediach społecznościowych. Przekażemy umiejętności tworzenia
różnorodnego i efektywnego contentu.

15-16
września

E-Prezenter, czyli jak prowadzić profesjonalne spotkania online

20 września

Zwinne zarządzanie w instytucji kultury

20 września

Pracownicy zarządzający w instytucjach kultury uwarunkowania formalnoprawne

21 września

Kurs: Specjalista ds. funduszy UE – nowy okres programowania
2021-2027

23, 27, 28
września

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i
mediacje. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo

28 września

Odpowiedzialność dyrektora muzeum za prawidłowe zarządzanie
muzealiami oraz źródłami finansowania zasobów majątkowych
muzeum w 2022 r.

29 września

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
Podatek VAT w podmiotach medycznych

6 września

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego wraz z
elementami prawa rodzinnego dotyczącymi obowiązku
alimentacyjnego

7 września

9

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Ustalanie,
umarzanie oraz rozkładanie na raty. Procedura i wydawanie
decyzji

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie opłaty
za dom pomocy społecznej – nowe trendy orzecznicze w
2022 r.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nabycia, podniesienia
lub usystematyzowania wiedzy w zakresie kierowania i umieszczania
w domu pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za dps, z
uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych i orzecznictwa.

14 września

15 września

Fakturowanie, kasy fiskalne i aktualne zagadnienia w
zakresie podatku VAT w podmiocie leczniczym w 2022 roku

22 września

Prawo zamówień publicznych w podmiotach medycznych.
Praktyczne aspekty

29 września

OŚWIATA
Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i
przedszkolach (standardy zatrudnienia)

2 września

Wyrównywanie różnic edukacyjnych i interpersonalnych
powstałych
w czasie pandemii

6 września

Rozliczenie wydatkowania środków z funduszu pomocy dla
uczniów
i dzieci z Ukrainy - aspekty praktyczne

7 września

Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej w szkole/przedszkolu z uwzględnieniem
przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów
Od 1 września 2022r. w polskich szkołach i przedszkolach
obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Nowe przepisy w tym
zakresie zobowiązują dyrektorów do aktualizacji zasad udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania statutów do
obowiązujących standardów. Zapraszamy na szkolenie, które stanowi
kompendium wiedzy z zakresu realizacji rozporządzenia o pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz nowych przepisów dotyczących
standardów zatrudnienia specjalistów.

8 września

Aneksy do arkuszy organizacji – jak prawidłowo
zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem
standardów specjalistów? Jakie zmiany powinny zostać
wprowadzone
w związku z SIO i subwencją? Optymalizacja wydatków
Arkusze organizacyjne placówek oświatowych zostały zatwierdzone
przez samorząd wiosną. Nowelizacje prawne, m. in. wprowadzenie
standardów specjalistów, jak również zmiany stanów faktycznych i
organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych, w tym
planowanych do zatrudnienia nauczycieli, wymuszają konieczność
dokonania zmian w zatwierdzonych arkuszach. Proponujemy Państwu
uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego skupimy naszą uwagę na
aneksach i możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć
wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów
i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli).

12 września

10

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023,
w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
Uczestnicy naszych zajęć poznają praktyczne rozwiązania w zakresie
m.in. ustalania prawa do stypendium, okresu objęcia świadczeniem,
wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, przyznawania
i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeńczerwiec w danym roku szkolnym. Przeanalizujemy orzecznictwo
w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczące wydawania
decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
zalecenia organów kontroli i nadzoru. Wyjaśnimy wątpliwości
dotyczące dokumentowania poniesionych wydatków w stanie epidemii
lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz te dotyczące udzielania
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy.

Przystosowanie budynku do większej liczby
uczniów/przedszkolaków. Prawo, orzecznictwo, praktyka
Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie 1 września
2022 roku,
a regulacje uchwał jst w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli
Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych,
zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych
do nieodpłatnego przekazania w jednostkach oświatowych w
2022 roku

13 września

14 września

16 września

19 września

Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych.
Kompendium wiedzy dla osób prowadzących kadry w oświacie
(szkolenie 2-dniowe)

20 i 23
września

System informacji oświatowej w praktyce. Otwarcie nowego
roku szkolnego 2022/2023 w SIO - jak prawidłowo wprowadzać
dane do systemu?

21 września

Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy

26 września

Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli
szkół i przedszkoli samorządowych

29 września

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

29 września

Centralny Rejestr Umów w podmiotach oświatowych a
udostępnianie informacji publicznej. Analiza przypadków

30 września

WYBRANE SZKOLENIA

STACJONARNE WE WRZEŚNIU

Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych.
Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z przepisami prawa zamówień publicznych

Katowice

6-23 września
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Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników – z uwzględnieniem
aktualnego stanu prawnego

Opole
Katowice
Wrocław

8 września
9 września
22 września

Ewidencja finansowo-księgowa podatku VAT w
JST, jednostkach budżetowych oraz zakładach
budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu
podzielonej płatności

Katowice
Warszawa

9 września
14 września

Uchwała budżetowa 2023 r. i Wieloletnia
Prognoza Finansowa jednostki samorządu
terytorialnego

Łódź

9 września

Organizowanie pracy rady gminy (powiatu)
z uwzględnieniem specyfiki ostatniego roku
kadencji

Ogrodzieniec

9-10 września

Kodeks postępowania administracyjnego.
Praktyczne zastosowanie przepisów

Warszawa

14 września

Lublin

15 września

Brenna

15-16
września

Katowice
Wrocław

16 września
23 września

Zmiany przepisów kodeksu pracy w 2022 r.
Wybrane zagadnienia prawa pracy w kazusach

Białystok
Olsztyn

20 września
29 września

Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne
i praktyczne

Warszawa

21 września

Skargi, wnioski i petycje w działalności
organów samorządowych ze szczególnym
uwzględnieniem rady gminy (powiatu) i jej
komisji skarg, wniosków
i petycji
Najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Teoria i praktyka. Warsztaty praktyczne
Gatunki drzew i krzewów. Praktyczne
rozpoznawanie w kontekście nasadzeń
zastępczych (kompensacji przyrodniczej).
Zajęcia w terenie

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
to

spotkania

w poszczególnych
podlegają

prowadzone

przez

jednostkach.

indywidualnym

ekspertów

Program,

ustaleniom.

termin,

Spotkanie

dla

zespołów

miejsce
w

i

Urzędzie

pracowników

forma

spotkania

lub

zewnętrzna

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

POLECAMY SZKOLENIE

Planowanie przestrzenne w gminach – warsztaty dla radnych
12

Ramowy program:
1. Planowanie przestrzenne jako wieloletni całościowy program gminy.
2. System planowania przestrzennego.
3. Rodzaje opracowań planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania, plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu).
4. Procedura planistyczna – rola organów sporządzających projekty
opracowań planistycznych, w tym radnych.
5. Powiązania planowania przestrzennego z finansami gminy –
odpowiedzialność gminy za nietrafne decyzje planistyczne.
6. Negatywne skutki suburbanizacji – odpowiedzialność gminy, środki
zaradcze, plan na przyszłość.
7. Budowa kompleksowego i zrównoważonego systemu komunikacji w mieście.
8. Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście – znaczenie przestrzeni
publicznych
i ich wpływ na jakość życia miejskiego.
9. Partycypacja społeczna – wspólne tworzenie przestrzeni.
10.
Dyskusja.
Prowadzący: Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor
publikacji
naukowych
z
zakresu
prawa
planowania
i
zagospodarowania
przestrzennego,
ochrony
zabytków
oraz
postępowania
administracyjnego.
Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z
zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody,
ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

WIELE KATEGORII SZKOLEŃ DLA URZĘDÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I RAD GMIN,
POWIATÓW I WOJEWÓDZTW



KPA, DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE



REJSTR UMÓW



INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA



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
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SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM KOORDYNATORÓW
DOSTĘPNOŚCI JSFP
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa
do udziału w
najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w
jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 30 września
2022r. w godzinach 9.30 – 13.45.
Członkami działającego od 2021 roku pierwszego ogólnopolskiego Forum
Koordynatorów ds. dostępności jednostek sektora finansów publicznych są
przedstawiciele wszystkich województw. To przede wszystkim pracownicy gmin i
powiatów zajmujący się dostosowywaniem swoich jednostek do przepisów i zasad
dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej. Forum spotyka się
dwa razy w kwartale, w formule online. Należy do niego ponad 180 osób. Głównym
celem działania Forum jest działalność konsultacyjna i doradcza realizowana
poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności
i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych,
możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.
Tematyka najbliższego spotkania dotyczyć będzie:
1. Pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych z
uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Tworzenia dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i
elektronicznej.
Prowadzącymi spotkanie będą doświadczeni
wdrażania dostępności w jednostkach.

eksperci

i

praktycy

w

zakresie

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych,
wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i
członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i
podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi
na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa
aktywne uczestnictwo w spotkaniu.
Więcej informacji:
https://frdl.org.pl/fora-frdl/ogolnopolskie-fora-frdl-1/forum-koordynatorow-dsdostepnosci-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/spotkania-w-ramachforum/najblizsze-spotkania
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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.
O PROGRAMIE
W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane nie tylko 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.
Podsumujemy doświadczenia ostatnich lat i nowe wyzwania, z jakimi zmierza
się samorząd.
Zastanowimy się nad przyszłością samorządu i jego rozwojem – promocją,
rozwojem metropolii i miast przyszłości.
Nie zabraknie tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst.

NIE CZEKAJ, JUŻ TERAZ ZAPLANUJ SWÓJ UDZIAŁ W KONGRESIE!
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Więcej informacji:
www.kongressekretarzy.pl

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

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