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ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, 
RODO, KPA 

Planowany obowiązek wdrożenia EZD w jednostkach realizujących 
zadania publiczne 

3 kwietnia 

Budowanie autorytetu menedżera. Wywieranie wpływu, perswazja, 
argumentacja 

5 kwietnia 

K.p.a. w pytaniach i odpowiedziach - najczęściej spotykane problemy 5 kwietnia 

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jst 12 kwietnia 

Protokół dyplomatyczny w urzędzie 13 kwietnia 

Kurs: Inspektor ochrony danych osobowych 
14, 17, 24 
kwietnia 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Publiczna usługa 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Publiczna usługa 
hybrydowa. Zmiany w k.p.a. 

14 kwietnia 

Instrukcja kancelaryjna w administracji publicznej. System tradycyjny i 
EZD - szkolenie stacjonarne w Warszawie 

17 kwietnia 

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów 
zakładowych 

17, 18, 19, 20 
kwietnia 

Wdrażanie dostępności w praktyce - poziom zaawansowany. Kurs dla 
koordynatorów dostępności 

18, 19, 20 
kwietnia 

Ochrona informacji niejawnych – kompendium wiedzy oraz aspekty 
praktyczne stosowania obowiązujących przepisów 

18 kwietnia 

Profesjonalna obsługa klienta, interesanta 18 kwietnia 

Kurs: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej 
19, 21, 26 
kwietnia 

Jak korzystać z jednolitego wykazu akt? Wykaz akt w pytaniach i 
odpowiedziach 

21 kwietnia 
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Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. 
Jak prowadzić? 

21 kwietnia 

Dokumenty w postępowaniu kontrolnym. Prezentacja i omówienie 
dokumentów wytwarzanych na każdym etapie postępowania 
kontrolnego - szkolenie stacjonarne w Warszawie 

24 kwietnia 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy 
archiwalnej 

24 kwietnia 

Identyfikacja i analiza ryzyka. Kompleksowe warsztaty zarządzania 
ryzykiem 

24-25 kwietnia 

Kurs: k.p.a. w teorii i praktyce 24-26 kwietnia 

Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów, ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji kodeksu spółek 
handlowych i nowych uprawień rad nadzorczych 

25 kwietnia 

Incydenty i naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce. Analiza 
przypadku 

25 kwietnia 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej na kanwie najnowszych 
wyroków 

26 kwietnia 

System ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym 27 kwietnia 

Jak archiwizować i ewidencjonować w archiwum zakładowym 
dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe? 

27 kwietnia 

Audyty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa 28 kwietnia 

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej. Zasady realizacji 
wniosków o udostępnienie informacji publicznej „krok po kroku” – 
szkolenie stacjonarne w Warszawie 

8 maja 

Wybrane zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Wydawanie decyzji administracyjnych - szkolenie 
stacjonarne w Warszawie 

9 maja 

Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-
archiwalnych oraz archiwistów zakładowych 

11-12 maja 

E-doręczenia w pytaniach i odpowiedziach. Obsługa skrzynki do e-
doręczeń 

12 maja 
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K.p.a. – aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
przygotowanie się do elektronizacji postępowań 

12 maja 

Dostępne miejsca pracy: ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami a procesy zatrudniania pracowników w jst. 
Standardy postępowania 

15 maja 

Podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu 15 maja 

Rozwój umiejętności delegowania zadań i uprawnień oraz 
usamodzielniania pracowników 

16 maja 

Zaświadczenia i postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń w 
praktyce stosowania przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego 

16 maja 

Spółki komunalne okiem audytora 19 maja 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Zasady wdrażania i sposób 
pracy 

23 maja 

Ochrona danych osobowych w projektach finansowanych ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 

23 maja 

Jak wdrożyć polską ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia 
prawa? 

23 maja 

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem projektu 
ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier 
administracyjnych i prawnych 

24 maja 

Bezpieczeństwo informacji w JST. Jak bezpiecznie przetwarzać 
informacje? Obowiązki pracowników i kadry nadzorującej 

24 maja 

Decyzja administracyjna a decyzja w trybie informacji publicznej. Analiza 
procedury administracyjnej w kontekście informacji publicznej 

29 maja 

Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera 31 maja 

Etykieta zawodowa i savoir vivre w pracy urzędnika 16 czerwca 

KADRY , PRAWO PRACY, PŁACE 

Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników 
samorządowych. Rozwiązywanie umów o pracę, z uwzględnieniem 
skutków nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 roku 

3 kwietnia 



 

4 

Dokumentacja pracownicza w 2023 roku 4 kwietnia 

Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy w praktyce kadrowca 13 kwietnia 

Ochrona danych osobowych w związku ze zmianami w kodeksie pracy 
w 2023 r. Analiza ryzyka, podstawowe informacje niezbędne do jej 
przeprowadzenia 

13 kwietnia 

Zagrożenia i nietypowe przypadki związane ze stosowaniem nowych 
przepisów kodeksu pracy 

14 kwietnia 

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami w 2023 roku 17 kwietnia 

Kurs: Specjalista ds. Kadrowych w jednostce samorządu terytorialnego 
17, 19, 20, 24, 25 
kwietnia 

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy. Jak skutecznie 
wykorzystać ten system w urzędzie? 

18-19 kwietnia 

Równoważny czas pracy. Planowanie i rozliczanie czasu pracy 20 kwietnia 

Wewnętrzne regulacje w zakresie oceny okresowej pracowników 
samorządowych 

21 kwietnia 

Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i 
macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców 

24 kwietnia 

Jak przystosować regulamin pracy w jednostce po nowelizacji Kodeksu 
pracy? 

25 kwietnia 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. nowości, przegląd 
najważniejszych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości   

26 kwietnia 

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp 27 kwietnia 

Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami w 2023 roku 11 maja 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku 16 maja 
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Dokumentacja pracownicza po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 
roku. Nowe dokumenty kadrowe i zmieniona struktura akt osobowych 

22 maja 

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku 26 maja 

Analiza wdrożenia zmian w prawie pracy w 2023 r. 30 maja 

RADNI, BIURA RADY  

Abc Funduszu sołeckiego dla początkujących 4 kwietnia 

Oświadczenia majątkowe w samorządzie terytorialnym w 2023 roku. 13 kwietnia 

Młodzieżowe rady. Nowe obowiązki gmin, powiatów, województw w 
zakresie ich tworzenia i funkcjonowania 

17 kwietnia 

Wybór ławników na nową kadencję. Zadania gminy, procedura, wzory 
dokumentów, praktyka 

18 kwietnia 

Jak prawidłowo i skutecznie rozpoznać skargę, wniosek i petycję. 
Praktyka urzędnicza a regulacje prawne 

19 kwietnia 

Praktyczne aspekty działalności komisji rewizyjnej na tle uprawnień 
kontrolnych innych komisji i rady gminy (powiatu) z uwzględnieniem 
procedury absolutoryjnej 

20 kwietnia 

Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji 
publicznej w kontekście RODO. Standardy postępowania w pracy 
organów stanowiących jst w świetle praktyki i orzecznictwa 

20 kwietnia 

Kurs praktycznej legislacji samorządowej 8, 15, 22 maja 

Wybór ławników na kadencję 2024-2027. Przepisy, zadania gminy, 
procedura, wzory dokumentów. Zagadnienia prawne i praktyka 

11 maja 

Wybory ławników na kadencję 2024-2027 31 maja 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI 
Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 
publicznoprawnych w 2023 r. z uwzględnieniem zasad i problemów 
dotyczących sporządzania sprawozdań Rb- 27S, Rb-PDP i SP-1 przez 
gminne organy podatkowe 

3 kwietnia 



 

6 

Klasyfikacja budżetowa. Aktualne zagadnienia i problemy 4 kwietnia 

Raportowanie schematów podatkowych w kontekście jednostek 
samorządu terytorialnego 

4 kwietnia 

Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za 
prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczości oraz gospodarkę 
finansową w jsfp 

5 kwietnia 

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym z uwzględnieniem 
zmian obowiązujących od 2023 r. 

12 kwietnia 

System BESTI@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań 
budżetowych i finansowych, dokumentów planistycznych. Omówienie 
wdrożonych zmian w 2023 r. 

13-14 kwietnia 

Obligacje komunalne jako jeden ze sposobów finansowania inwestycji. 
Jak właściwie przeprowadzić emisję obligacji w praktyce? 

13 kwietnia 

Środki trwałe i amortyzacja 14 kwietnia 

E-faktura i kasy fiskalne w 2023 r. Zajęcia praktyczne 17 kwietnia 

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej 
jednostek budżetowych 

17 kwietnia 

Księgowość budżetowa 2023 w jsfp. Praktyczne stosowanie przepisów, 
najczęstsze nieprawidłowości, przykładowe rozwiązania i dokumenty 

18-19 kwietnia 

Upoważnienia i pełnomocnictwa oraz kwestia odpowiedzialności w jsfp. 
Powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie 
funkcjonowania służb finansowych 

18 kwietnia 

Księgowanie i rozliczanie podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych 
oraz zakładach budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu 
podzielonej płatności – szkolenie stacjonarne w Warszawie 

19 kwietnia 

Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej 
w roku 2023 

20 kwietnia 

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Procedura udzielania ulgi 
inwestycyjnej 

21 kwietnia 

Likwidacja zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości 24 kwietnia 
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Aktualne problemy dotyczące odliczenia i ewidencji podatku VAT w jst 
w 2023 roku 

24, 25, 26 
kwietnia 

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jednostkach sektora 
finansów publicznych. 

25 kwietnia 

Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość w jsfp według 
obowiązujących przepisów prawa 

27-28 kwietnia 

Abc klasyfikacji budżetowej od podstaw – paragrafy dochodowe i 
wydatkowe. Warsztaty w przykładach merytorycznych i schematach 
księgowych dla początkujących 

28 kwietnia 

Dochody i wydatki jednostek budżetowych. ewidencja, klasyfikacja oraz 
sprawozdawczość budżetowa 

5 maja 

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację. 
Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych 

12 i 24 maja 

Rozliczanie dla celów VAT transakcji związanych z nieruchomościami w 
kontekście jst 

16 maja 

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, WSS i PP oraz 
dokonywania korekt odliczeń – szkolenie stacjonarne w Warszawie 

18 maja 

Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych w jednostkach 
budżetowych 

22 maja 

Kompendium wiedzy o przedawnieniu należności i nadpłat 
cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 Euro) w transakcjach 
handlowych. Procedury postępowania w jst 

23 maja 

Klasyfikacja budżetowa w 2023 roku. Aktualne zagadnienia i 
problematyczne kwestie 

24 maja 

Podatek VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i 
samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku. Zasady, problemy, 
zmiany 

25 maja 

Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Krajowy 
system e-faktur. Zagadnienia podatkowe i techniczne 

29 maja 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zamówienia do 130.000 zł netto w tym finansowane z budżetu UE 4 kwietnia 

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Jak zgodnie 
z prawem zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy? 

14 kwietnia 
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Udzielanie zamówień in house przez samorządy, ze szczególny 
uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO oraz TSUE. Warunki 
udzielenia zamówienia in house, procedura, wynagrodzenie 

20 kwietnia 

Procedura udzielenia zamówienia, także oczami kontrolujących 
zamówienia publiczne. Kompendium wiedzy z zakresu przygotowania, 
przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, w tym w 
sytuacjach „awaryjnych” 

26-27 kwietnia 

Zamówienia na roboty budowlane. Zmiany umów według prawa 
zamówień publicznych w zawiązku z waloryzacją cen materiałów lub 
kosztów 

5 maja 

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 11 maja 

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z Pzp i wytycznymi 
kwalifikowalności. Możliwość nałożenia korekt finansowych za błędny 
OPZ w projektach unijnych 

16 maja 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO,  
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, 

TRANSPORT 

Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości. 
Zagadnienia praktyczne 

4 kwietnia 

Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania obiektów 
budowlanych. Postępowanie w przypadku popełnionych w trakcie 
realizacji istotnych i nieistotnych odstępstw od pozwolenia na budowę i 
zatwierdzonych w nim projektów 

5 kwietnia 

Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i 
opłat adiacenckich z omówieniem zmian przewidzianych w projekcie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

12 kwietnia 

Ustanawianie służebności przesyłu na potrzeby budowy i eksploatacji 
urządzeń  

przesyłowych 
18 kwietnia 

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

13 kwietnia 

Procedura podziału nieruchomości. Najczęściej występujące problemy i 
wątpliwości 

19 kwietnia 

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa 
budowlanego, w tym c-KOB, zajęcia praktyczne 

21 kwietnia 

Zajęcie pasa drogowego. Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i 
awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i 
zaawansowane 

26 kwietnia 

Trwały zarząd ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich 
aktualizacja 

27 kwietnia 
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Ewidencja miejscowości, ulic i adresów po zmianie przepisów prawnych 28 kwietnia 

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

9 maja 

Planowanie przestrzenne. Przygotowanie, przyjmowanie i weryfikacja 
aktów planistycznych. Jak unikać błędów? 

15 maja 

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów prawa 
budowlanego, w tym c-KOB. Zajęcia praktyczne 

16 maja 

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jst w 2023 roku. Mienie 
komunalne w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i 
prawnym 

18 maja 

Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z 
obowiązującym prawem 

19 maja 

Ograniczenie sposobu korzystania oraz udostępnianie nieruchomości w 
trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

22 maja 

Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych. Postępowanie i sankcje 22 maja 

Milcząca zgoda organu administracji architektonicznej i organu nadzoru 
budowlanego w procedurach rozpoczynania i zakończenia budowy i 
robót budowlanych 

24 maja 

Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z 
wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii 

26 maja 

Rozgraniczanie nieruchomości. Procedury, dokumenty, warunki 
stosowania 

29 maja 

Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami 29-31 maja 

Projektowanie uniwersalne. Kompendium wiedzy z zakresu planowania 
uniwersalnego dla pracowników jst 

29 maja 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Nielegalne porzucanie odpadów - zapobieganie, postępowanie w 
sprawie usunięcia, finansowanie i egzekucja 

3 kwietnia 
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Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych 4 kwietnia 

Oszczędności energii w czasach wysokich podwyżek w świetle 
najnowszych przepisów prawa energetycznego i rozporządzenia 
wykonawczego 

14 kwietnia 

Energetyka wiatrowa w świetlne najnowszych regulacji prawnych z 
uwzględnieniem zmian ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych 

17 kwietnia 

Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń 
wodnych w myśl prawa wodnego 

18 kwietnia 

Nasadzenia drzew w zamian za ich usuwanie oraz weryfikacja udatności 
kompensacji - jak decydować o konieczności nasadzeń zastępczych? 

21 kwietnia 

Okresowa weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych w 
pytaniach i odpowiedziach 

25 kwietnia 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie 
aktualnych przepisów prawa 

26-27 kwietnia 

Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27-28 kwietnia 

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

12 maja 

Gospodarka mieszkaniowa. Obowiązki uchwałodawcze: zasady 
wynajmowania lokali komunalnych i wieloletni program 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 

18 maja 

Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony gatunkowej 

23 maja 

SPRAWY OBYWATELSKIE  
I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Wybrane zagadnienia z zakresu migracji i dokonywania zmian w aktach 
stanu cywilnego oraz wydawania dokumentów z rejestru stanu 
cywilnego z uwzględnieniem zmian legislacyjnych 

13 kwietnia 

E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych dotyczących 
ewidencji ludności i dowodów osobistych 

21 kwietnia 

Licencje na taksówki – najnowsze regulacje 24 kwietnia 
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Pomiędzy I a II ratą opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. 
Najnowsze ustalenia dotyczące zasad zwrotu niewykorzystanej opłaty 
przedsiębiorcom 

25 kwietnia 

Meldowanie cudzoziemców, ewidencja ludności - praktyczne 
stosowanie przepisów 

30 maja 

OŚWIATA 
Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym po zmianach w 2023 r. dotyczących wyliczenia PKD na 
Fundusz Pomocy 

3 kwietnia 

Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium 
wiedzy dla osób, prowadzących kadry w oświacie 

4-5 kwietnia 

Arkusze na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem zmian w prawie. 
Jak zmniejszyć wydatki na oświatę bez straty dla ucznia? 

4 kwietnia 

Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby 
lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę 

12 kwietnia 

Abc rozliczania dojazdów uczniów do szkoły dla początkujących – 
warsztaty dla początkujących 

13 kwietnia 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia 
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz uczniów cudzoziemców z uwzględnieniem aktualnych i 
planowanych zmian 

14 kwietnia 

Pierwsza aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku 14 kwietnia 

Dotacja podręcznikowa – zasady wnioskowania i rozliczania 17 kwietnia 

Dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 
zadania gmin i szkół, spójność z zapisami w statutach, przykłady 
skutecznych działań 

18 kwietnia 

Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na 
rok szkolny 2023/2024 

19 kwietnia 

Kontrola dotacji oświatowych w praktyce. Prawidłowe wykorzystanie 
dotacji, najczęstsze nieprawidłowości. 

20 kwietnia 

Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki 
oświatowej 

20 kwietnia 

Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i 
przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo) 

25 kwietnia 

Ruch kadrowy w oświacie. Zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli oraz 
zmiana warunków pracy w świetle aktualnego stanu prawnego oraz 
orzecznictwa sądowego 

27 kwietnia 

Aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku 12 maja 
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Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym po zmianach w 2023 r. dotyczących wyliczenia PKD na 
Fundusz Pomocy 

10 maja 

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy w zakresie kształcenia i opieki – 
nowe regulacje w 2023 r. Aspekty praktyczne, prawne, organizacyjne i 
księgowe 

15 maja 

Awans zawodowy nauczycieli - zmiana przepisów i aktualne problemy 18 maja 

 

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE 

Dotacje celowe i podmiotowe w instytucji kultury. Jak prawidłowo 
ewidencjonować i rozliczać dotacje? 

4 kwietnia 

Jak prawidłowo przygotować projekt i wniosek aplikacyjny ze środków 
EFS+ w perspektywie UE 2021-2027 

5 kwietnia 

Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych 12 kwietnia 

Kontrola stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) 

14 kwietnia 

Realizacja projektów i rozliczanie wydatków w nowej perspektywie 
finansowej 2021-2027 

17 kwietnia 

Podatek VAT. Istotne regulacje obowiązujące w 2023 roku dla instytucji 
kultury 

17 kwietnia 

Fundusze Europejskie 2021-2027. Nowe zasady realizacji i rozliczania 
projektów unijnych 

17-18 kwietnia 

Jak ograniczyć ryzyka związane z kwalifikowalnością podatku VAT w 
projektach UE w okresie programowania 2021 - 2027 na przykładzie 
wyroków i zapytań do TSUE, NSA oraz stanowiska MF? 

18 kwietnia 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – 
kontrola realizacji zadań wraz z wykorzystaniem dotacji. Wybrane 
zagadnienia 

19 kwietnia 

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej. 
Poziom podstawowy 

20, 21, 27 
kwietnia 

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 20-21 kwietnia 

Jak tworzyć atrakcyjne grafiki. Warsztaty canva.com 25-26 kwietnia 

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych. Nowa 
perspektywa unijna na lata 2021-2027 

28 kwietnia 

Prawo pracy w instytucjach kultury po zmianach Kodeksu pracy w 2023 
r. 

9 maja 

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w 
praktyce. Czyli jak sprawnie i bezpiecznie przygotować i przeprowadzić 
imprezę 

10 maja 
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Wizualizacja danych w prezentacjach, raportach, infografikach 10 maja 

Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności instytucji kultury 10 maja 

Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące dla instytucji kultury 15 maja 

Prosty język w projektach unijnych 16 maja 

Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań 
sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem 
stypendiów i nagród sportowych 

18 maja 

Instytucja kultury jako współorganizator imprez. Jak współorganizować 
wydarzenia? Jak prawidłowo udokumentować koszty i dokonać 
prawidłowego rozliczenia 

22 maja 

Współpraca z mediami – zasady udzielania informacji, prawa i obowiązki 
z perspektywy prawa prasowego 

22 maja 

Ochrona danych osobowych w projektach finansowanych ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 

23 maja 

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla 
projektów finansowanych ze  środków UE 

29 maja 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 

Zmiany prawne w 2023 r. istotne w pracy kuratorów sądowych 3 kwietnia 

Dodatek gazowy – wybrane zagadnienia prawne i praktyczne 4 kwietnia 

Ochrona zdrowia psychicznego w praktyce OPS 17 kwietnia 

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Omówienie wątpliwości powstałych na gruncie znowelizowanej ustawy 
oraz specustawy ukraińskiej w zakresie zadań wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej 

21 kwietnia 

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przez 
Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 

24 kwietnia 

Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 
stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie oraz niektórych innych ustaw 

24 kwietnia 

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym 25 kwietnia 
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Ustalanie dochodu i przeprowadzanie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego w pomocy społecznej 

17 maja 

Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działalność 
Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych. 
Stan obecny i po zmianie Ustawy. Realizacja Procedury Niebieskiej Karty 
– szkolenie stacjonarne w Warszawie 

17 maja  

Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne i praktyczne 18 maja 

Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej w powiązaniu z 
przepisami procedury administracyjnej - nowe zagadnienia i wyzwania 

24 maja 
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Trwają intensywne prace nad przygotowaniem cyklicznego, najważniejszego wydarzenia dla 

Skarbników Gmin, Miast, Powiatów i Województw V Krajowego Kongresu Forów Skarbników. 

Spotykamy się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. 

Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i 

kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w 

zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu. 

Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się z trudną sytuacją polityczną, 

kryzysem energetyczno-surowcowym i zaskakującą, wysoką inflacją. Wszystkie obszary bardzo mocno 

wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym. 

Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak 

sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom: politycznym, energetycznym 

i ekonomicznym. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do 

zrównoważonej polityki finansowej w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Przed samorządem 

stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale 

zmieniających się potrzebach mieszkańców. 

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli 

rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji, debat w Warszawie. To będzie wyjątkowa przestrzeń do 

spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. 

Nasze doświadczenie poparte wynikami prowadzonych badań i ewaluacji realizowanych wydarzeń w 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, że najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentacje 

powstają przy udziale praktyków. Dlatego raz jeszcze zachęcamy do włączenia się w prace koncepcyjne 

związane z najbliższą edycją Kongresu. 

Zapraszamy do współpracy Skarbników, Partnerów Samorządowych, Biznesowych, Medialnych, 
Związki Samorządowe, Instytucje otoczenia samorządu i świata nauki oraz ekspertów. 

To wydarzenie jest dla Państwa. Współpraca w miastach, metropoliach, regionach odpowiedzią na 

stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. 

Więcej informacji: 

https://www.kongresskarbnikow.pl/ 
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ROK 2023 NIE MUSI BYĆ DROGI… 
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SZKOLENIE ZAMKNIĘTE  

to spotkania prowadzone przez ekspertów dla zespołów pracowników w poszczególnych 

jednostkach. Program, termin, miejsce i forma spotkania podlegają indywidualnym 

ustaleniom. Spotkanie w Urzędzie lub zewnętrzna przestrzeń szkoleniowa, stacjonarna oraz 

wirtualna? Pełna organizacja jest po naszej stronie. 

 

POLECAMY NASZE POZOSTAŁE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WŚRÓD NICH 

WIELE KATEGORII: 
• KPA, DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE 

• INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA, EPUAP 

• KOMPETENCJE CYFROWE 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby otrzymać ofertę szkolenia wystarczy skontaktować się ze swoim Ośrodkiem 

Regionalnym FRDL 

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


