ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE
11 stycznia 2021

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa. Stosowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
Zadania wójtów, burmistrzów, prezydentów

11 stycznia 2021

Badanie stanu dostępności w administracji przy użyciu pytań audytowych

12 stycznia 2021

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

14 stycznia 2021

Naruszenia ochrony danych osobowych z uwzględnieniem pracy zdalnej

14 stycznia 2021

Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
i niektórych innych ustaw

15 stycznia 2021

Cyberbezpieczeństwo w jednostce publicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
i zabezpieczeń w związku z pracą zdalną

20 stycznia 2021

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

20 stycznia 2021

Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce – przygotowanie i prezentacja
danych

20 i 27 stycznia
2021

Zajęcia z zakresu procedury administracyjnej dla pracowników administracji

22 stycznia 2021

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola.
Dotacje a COVID-19

26 stycznia 2021

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

26-27 stycznia 2021
26, 27 stycznia
i 1, 4 lutego 2021
26, 27, 28 stycznia
i 4 lutego 2021
28-29 stycznia 2021
29 stycznia 2021
2 lutego 2021
5 lutego 2021
5 utego 2021

Zasady udostępniania, odmowy udostępniania
wykorzystania informacji sektora publicznego

informacji

publicznej

oraz

ponownego

Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie
Kurs Zarządzenie bezpieczeństwem informacji oraz ochrona danych osobowych w jednostkach
samorządu terytorialnego
Studium wykonalności projektów infrastrukturalnych w JST
Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności
w jednostce
Trening umiejętności społecznych
Instrukcja
kancelaryjna
i
jednolity
rzeczowy
wykaz
akt.
Procedury zarzadzania dokumentacją pod kątem audytów i kontroli zewnętrznych. Obsługa
czytników ekranu włączona.
Administracyjne postępowanie uproszczone sprawie wydawania zaświadczeń, z uwzględnieniem
sytuacji epidemiologicznej

9 lutego 2021

Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Właściwa organizacja pracy kancelarii materiałów
niejawnych, także w czasie pandemii

11 lutego 2021

Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych

12 lutego 2021

Kodeks Postępowania Administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane
problemy praktyczne

15-18 lutego 2021

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia. Kurs kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

16-17 lutego 2021

Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany

17 lutego 2021

Finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo
sądów, administracji, wojewodów, RIO

19 lutego 2021

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

22-24 lutego 2021

Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

23 lutego 2021

Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

25-26 lutego,
1-2 marca 2021

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

26 lutego 2021

Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce działania gmin

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
11 stycznia 2021

Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych

11 stycznia 2021

Podatek VAT w działalności instytucji kultury. Zasady, problemy i zmiany

14 stycznia 2021

Korekta roczna za 2020 rok wskaźnikiem struktury sprzedaży oraz prewspółczynnikiem
w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych z uwzględnieniem
interpretacji ogólnej MF i wyników kontroli NIK

18 stycznia 2021

Roczna sprawozdawczość budżetowa JST

19 stycznia 2021

Bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach
oświatowych

19 stycznia 2021

Wymiar podatków lokalnych w 2021
z uwzględnieniem przepisów tarczy 6.0

19 stycznia 2021

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach UE

20 stycznia 2021

Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

20 stycznia 2021

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok na przykładzie wyników kontroli RIO i NIK

21 stycznia 2021

Skuteczna likwidacja zaległości w spłacie mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych
przez straże gminne i miejskie

21 stycznia 2021

Podatek VAT w 2021 roku w praktyce. Najnowsze zmiany. Aktualne problemy

22 stycznia 2021

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w praktyce

27 lutego, 6, 20,
27 marca 2021

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw

25 stycznia 2021

Klasyfikacja budżetowa w praktyce. Najczęstsze problemy i wątpliwości interpretacyjne

27 stycznia 2021

Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej

29 stycznia 2021

Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

29 stycznia 2021

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021 r.

r.

Najnowsze

zmiany

do

podatków

lokalnych

1 lutego 2021

Akcja bilans 2020 w instytucjach kultury

1 lutego 2021

Zmiany w egzekucji
publicznoprawnych

1 lutego 2021

Schematy podatkowe (MDR) w JST

4 lutego 2021

Odliczanie i korekta VAT za 2020 r.

8 lutego 2021

Sprawozdawczość finansowa JST w 2020, z uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach
organu i urzędu JST

12 lutego 2021

Rozliczenie podatku VAT w projektach. Kwalifikowalność VAT w praktyce

15 lutego 2021

Sprawozdania finansowe za 2020 w jednostkach oświatowych w czasie epidemii

17 lutego 2021

Faktury i e-faktury w 2021 roku

18 lutego 2021

Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej

administracyjnej

podatków

lokalnych

i niepodatkowych

należności

19 lutego 2021

Ważne zmiany w podatku VAT od stycznia 2021 r. Nowe wyroki NSA

24 lutego 2021

Ewidencja podatku VAT w JST: organ, a jednostka urząd. Praktyczne zasady rachunkowości

25 lutego 2021

Obligacje komunalne w 2021 r.

PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE
11 stycznia 2021

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej

11 stycznia 2021

Rozwiązywanie umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn związanych z kryzysem
epidemicznym. Świadectwa pracy

12 stycznia 2021

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w 2020 roku. Nowe wzory formularzy

12 stycznia 2021

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy

15 stycznia 2021

Lista płac 2021 w ujęciu praktycznym

18 stycznia 2021

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

18 stycznia 2021

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian

20 stycznia 2021

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w 2021 r. po
z uwzględnieniem stanowisk urzędów oraz dokumentacji związanej z pracą zdalną

21 stycznia 2021

Pracownicze plany kapitałowe w JST. Jak uniknąć błędów przy wdrożeniu

22 stycznia 2021

Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2021 roku

25 stycznia 2021

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku w praktyce

26 stycznia 2021

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

27 stycznia 2021

BHP w czasie zagrożenia koronawirusem. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy szczególnie
w warunkach pracy zdalnej

29 stycznia 2021

Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Kontrakt menadżerski po zmianach od 2021 roku

zmianach

3 lutego 2021

Umowy z twórcami i artystami. Aspekty cywilnoprawne, ubezpieczeniowe i podatkowe
z uwzględnieniem aspektów wirtualnych (informatycznych) oraz uwarunkowań wynikających
z zagrożeń COVID

3 lutego 2021

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

4 lutego 2021

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 r. z uwzględnieniem narzędzi jego uelastyczniania

11 lutego 2021

Praca zdalna w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych. Dokumentacja konieczna w przypadku
kontroli PIP i UODO

19 lutego 2021

Zmiany w przepisach prawa pracy. Przegląd aktualnych i trudnych zagadnień

19 lutego
24 lutego 2021

Rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem pracy zdalnej w czasie epidemii
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
12 stycznia 2021

Zamówienia współfinansowane z UE po nowelizacji prawa zamówień publicznych

18 stycznia 2021

Elektronizacja zamówień publicznych

21 stycznia 2021

Zamówienia publiczne do 130 000 zł oraz roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień w 2020
roku

25 stycznia 2021

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

28 stycznia 2021

Zmiany w zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia. Istotne zagadnienia branżowe

29 stycznia 2021

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

1 lutego 2021

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z nimi związane według aktualnych
przepisów

4 lutego 2021

Jak przygotować wzorcową specyfikację warunków zamówienia

12, 16, 19, 22, 26
lutego 2021

Kurs: Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja krok po kroku

16 lutego 2021

Sprawozdania z zamówień publicznych

23 lutego 2021

Wewnętrzne procedury związane z prawem zamówień publicznych w jednostce

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DROGI
8 stycznia 2021

Gospodarka remontowa w świetle nowelizacji przepisów

15 stycznia 2021

Praktyczne aspekty nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane wprowadzonych w 2020 roku

18 stycznia 2021
19 stycznia 2021
19 stycznia 2021

Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja
procesu wyceny
Jak prawidłowo prowadzić książkę obiektu budowlanego (KOB) i skompletować dokumentację
budynku zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa budowlanego oraz najnowszymi wytycznymi
nadzoru budowlanego
Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa
drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane

20 stycznia 2021

Prawidłowe sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego

25 stycznia 2021

Realizacja inwestycji drogowych w polskim prawie. Prawo i praktyka

27 stycznia 2021

Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych jako podstawa prawidłowego gospodarowania
nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

28 stycznia 2021

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w 2021 roku

29 stycznia 2021

Geodezyjny operat techniczny w formie elektronicznej na tle obowiązujących przepisów
prawnych

3 lutego 2021

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie w świetle najnowszych regulacji i tez
orzeczniczych

4 lutego 2021

Usuwanie pojazdów z dróg

4 lutego 2021

Wydawanie pozwoleń na transport zwłok z zagranicy. Obowiązki powiatu na gruncie ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych

5 lutego 2021

Zmiany w ustawie prawo budowlane obowiązujące od 19 września 2020 r. Omówienie
praktycznych konsekwencji nowelizacji

8 lutego 2021

Umowy w obrocie gospodarczym związane z nieruchomościami a zobowiązania wynikające
z umów na skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium R.P.

9 lutego 2021

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane

10-11 lutego 2021

11 lutego 2021

Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy Prawo budowlane 2020 – stosowanie specustawy
drogowej (ZRID), zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Nowelizacja Rozporządzeń w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – prawo, projektowanie,
realizacje i praktyka Obsługa czytników ekranu włączona.
Prawne aspekty funkcjonowania wspólnot gruntowych. Aktualna praktyka stosowania przepisów
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

22 lutego 2021

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze etapy
procesu i zmiany w 2021 r.

25 lutego 2021

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w formule PPP

26 lutego 2021

Rozgraniczanie nieruchomości. Procedury, dokumenty, warunki stosowania

RADNI, BIURA RADY
18-19 stycznia 2021

Legislacja samorządowa, czyli jak poprawnie redagować projekty aktów normatywnych jednostek
samorządu terytorialnego i jak je procedować w związku z COVID-19

27 stycznia 2021

ABC funkcjonowania organu stanowiącego JST i biura rady. Aktualne zagadnienia w bieżącej
pracy i praktyczne rozwiązania

1 lutego 2021

Skargi, wnioski i petycje oraz postępowanie administracyjne w tych sprawach

15 lutego 2021

Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w JST

18 lutego 2021

Oświadczenia majątkowe w 2021 roku oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych
i pracowników samorządowych

FUNDUSZE UE
12 stycznia 2021

Zamówienia współfinansowane z UE po nowelizacji prawa zamówień publicznych

12 stycznia 2021

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

14 stycznia 2021

Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i
niektórych innych ustaw

19 stycznia 2021

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach UE

20 stycznia 2021

Zamykanie projektów EFS, w tym kontrola na zakończenie oraz w okresie trwałości

27 stycznia 2021

Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym
zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego

2-3 lutego 2021

Zarządzanie projektami i zmiany w okresie 2021 – 2027. Jak przygotować Instytucję do nowego
okresu programowania?

15-16 lutego 2021
22 lutego 2021

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. najważniejsze etapy
procesu i zmiany w 2021 r.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
13 stycznia 2021

Taryfy zbiorowego zapatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Prawidłowe przygotowanie

15 stycznia 2021

Przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2020 przez przedsiębiorców

18 stycznia 2021

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 roku. Problemy praktyki, wymiana
doświadczeń, orzecznictwo

26 stycznia 2021

Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

29 stycznia 2021

Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

29 stycznia 2021

Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

10 lutego 2021

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty

16 lutego 2021

Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2020

22 lutego 2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzialność spadkobierców za
zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak odzyskać niezapłaconą
opłatę po śmierci podatnika?

KULTURA, PROMOCJA, NGO
11 stycznia 2021

Podatek VAT w działalności instytucji kultury. Zasady, problemy i zmiany

13 stycznia 2021

Wizerunek Urzędu. Jak go kształtować i komunikować się z mieszkańcami w trudnych
sytuacjach?

28 stycznia 2021

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – bieżące problemy

1 lutego 2021

Akcja bilans w instytucjach kultury

3 lutego 2021

Umowy z twórcami i artystami. Aspekty cywilnoprawne, ubezpieczeniowe i podatkowe
z uwzględnieniem aspektów wirtualnych (informatycznych) oraz uwarunkowań wynikających
z zagrożeń COVID

5 lutego 2021

Nadzór i kontrola nad stowarzyszeniami. Uprawnienia i obowiązki organów nadzorujących

19 lutego 2021

Rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury, z uwzględnieniem pracy zdalnej w czasie epidemii

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSP.
14 stycznia 2021

Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych i opłaty do 31 stycznia 2021 roku?

15 stycznia 2021

Stosowanie przepisów ustawy o dowodach osobistych w praktyce. Planowane zmiany

27 stycznia 2021

Ewidencja ludności, meldowanie cudzoziemców w czasie epidemii. Praktyczne stosowanie
przepisów

15 lutego 2021

Zmiany w dowodach osobistych

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
8 stycznia 2021

Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej po nowelizacji w 2019 roku. Szkolenie dla
organów wydających decyzje

11 stycznia 2021

Pomoc społeczna w czasie pandemii. Postępowanie i perspektywy

15 stycznia 2021

Świadczenie pielęgnacyjne w teorii, praktyce i orzecznictwie

22 stycznia 2021

Środowiskowe domy samopomocy. Zagadnienia prawne i praktyczne, również w czasie epidemii

26 stycznia 2021

Pomoc społeczna po nowelizacji w 2021 roku

28 stycznia 2021

Zmiany w zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia. Istotne zagadnienia branżowe

3 lutego 2021

Ochrona danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zadań zespołów
interdyscyplinarnych oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

3 lutego 2021

Polityka rachunkowości podmiotów leczniczych w 2021 roku w świetle rozporządzenia
kosztowego

5 lutego 2021

Bezpieczeństwo asystenta rodziny. Praktyczne aspekty, oddziaływania prewencyjne

9 lutego 2021

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w OPS

10 lutego 2021

Pracownik socjalny a podopieczny umieszczony w DPS. Pracownik socjalny dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie

18 lutego 2021

Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19 lutego 2021

Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rola i zadania

OŚWIATA
8 stycznia 2021

Pracownicze plany kapitałowe w szkołach, przedszkolach i w innych jednostkach oświatowych.
Wdrożenie PPK w modelu obsługi wspólnej (CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości
rozproszonej

11 stycznia 2021

Jak sprawnie i skutecznie rozliczyć finansowanie między gminami wychowania przedszkolnego?

12 stycznia 2021

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym
w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa

15 stycznia 2021

Arkusz Excel w oświacie. Wykorzystanie do optymalizacji wydatków oświatowych

18 stycznia 2021
19 stycznia 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych w świetle ustawy
prawo oświatowe
Bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach
oświatowych

20 stycznia 2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej w 2021. Praktyczne stosowanie
przepisów

22 stycznia 2021

Dotacje oświatowe w praktyce – ustalanie stawek na nowy rok, warsztaty dla samorządów

25 stycznia 2021

Dokumentowanie zadań szkoły w pandemii. Praktyczne rozwiązania w zakresie zróżnicowanych
form realizacji zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów

4 lutego 2021

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego
planowania

5 lutego 2021

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok
szkolny 2021/2022

8 lutego 2021

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów. Zadania szkoły i przedszkola

8 – 10 lutego 2021

Kurs: Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób
prowadzących sprawy kadrowe

12 lutego 2021

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg obowiązujących przepisów

15 lutego 2021

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu
prowadzącego. Wzory dokumentów

15 lutego 2021

Sprawozdania finansowe za 2020 w jednostkach oświatowych w czasie epidemii

18 lutego 2021
19 lutego 2021

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse placówki oświatowej
i organu prowadzącego
Wynagradzanie i ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych. Problematyka i zasady
rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach
nauczycielskich

24 lutego 2021

Kontrola dotacji oświatowych

26 lutego 2021

Arkusze kalkulacyjne w oświacie

PAKIETY SZKOLENIOWE

PAKIETY
SZKOLENIOWE
SZKOLENIA
ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte dla pracowników administracji samorządowej we
współpracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Rogulskiego
Nowe prawo zamówień publicznych, Pracownicze Plany Kapitałowe, Kodeks
postepowania administracyjnego, ochrona danych osobowych, ustawa
o dostępności a może inne szkolenie z dedykowanym programem w formie
zamkniętej dla pracowników Państwa instytucji?
Szkolenie stacjonarne w urzędzie, a może w formule online na żywo
z ekspertem, elektronicznymi materiałami szkoleniowymi i certyfikatami?
Dla pracowników gminy, powiatu, województwa, jednostek organizacyjnych,
kadry kierowniczej a może radnych?
Zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem regionalnym FRDL aby porozmawiać
o szczegółach i otrzymać ofertę praktycznego szkolenia zamkniętego
podnoszącego kwalifikacje zespołu pracowników.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra
tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07
www.zg.frdl.pl
szkolenia.zg@frdl.org.pl

CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI?

Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line.
on
Udział pozwoli zapoznać
się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie
na czacie, porozmawiać z innymi uczestnikami.
Nasze szkolenia on-line
on line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi
trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają
Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego
materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać
pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub
w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio
przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny
jest komputer z dostępem do Internetu.
Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby
Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera
w komputerze nie jest konieczna.
Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy
kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane
jest jego rozpoczęcie.
Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz
pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe
połączenie we wskazanym przez nas terminie.
Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały
szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany,
w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za
szkolenie na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

www.zg.frdl.pl

