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http://frdl.szczecin.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/2020/04?category=37


01.06.2020 r. 
Tarcza 2.0, tarcza 1.0 oraz rozwiązania kodeksowe, czyli całokształt najlepszych rozwiązań dla pracodawców 
w samorządzie terytorialnym w czasie koronawirusa 

01.06.2020 r. 
Wycinka zieleni w 2020 r. Omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie 
usuwania zieleni 

01.06.2020 r. 
Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT na wprost, proporcją oraz preproporcją oraz zasady wyliczenia 
WSS i PP z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA 

01.06.2020 r. Kierowanie do DPS i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w czasie epidemii 

02.06.2020 r. Służebności publiczne - czyli ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości 

02.06.2020 r. 
Przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle 
aktualnych przepisów prawa 

02.06.2020 r. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 

02.06.2020 r. 
Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem komisji 
skarg, wniosków i petycji 

03.06.2020 r. 
Zbywanie lokali z publicznego zasobu nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień wynikających z SARS-
COVID2 

04.06.2020 r. 
Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa 
zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w KZP 

04.06.2020 r. VAT w instytucjach kultury 

04.06.2020 r. 
Jak udzielać zamówień w okresie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu 
nadzwyczajnego? 

04.06.2020 r. 
Nowe przypadki i zasady przetwarzania danych osobowych związane z przeciwdziałaniem występowaniu 
koronawirusa, a wymagania RODO 

04.06.2020 r. 
Wizerunek Urzędu. Jak skutecznie promować Urząd i jak komunikować się z mieszkańcami również w 
trudnych sytuacjach? 

04.06.2020 r. 
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

05.06.2020 r. Zajęcie pasa drogowego - zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego 

05.06.2020 r. 
Dyscyplina finansów publicznych. Ustawowe odstępstwa i nowe zasady postępowania w obszarze należności, 
zobowiązań, dotacji, zamówień publicznych w sektorze samorządowych jednostek finansów publicznych w 
okresie COVID-19 

05.06.2020 r. 
Kodeks administracyjnego dla zaawansowanych w dobie COVID-19. Szczegółowe omówienie wybranych 
zagadnień istotnych dla praktyki urzędnika 

05.06.2020 r. Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym 

05.06.2020 r. Nadzór i kontrola stacji kontroli pojazdów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i wynikających z niej ograniczeń 

08.06.2020 r. Odszkodowania dla rolników w związku z suszą 

08.06.2020 r. 
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i 
bilansowym 

08.06.2020 r. 
Opieka nad dziećmi do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 

08, 23.06.2020 r. Kurs: Nowa ustawa prawo zamówień publicznych 

09.06.2020 r. 
Zmiana warunków technicznych dróg publicznych, obiektów inżynierskich, autostrad. Prawo, procedury i 
uzgodnienia i wpływ na parametry techniczne tych dróg 

09.06.2020 r. 
Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów budżetowych, również w sytuacji 
epidemii 

09.06.2020 r. Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – warsztaty dla samorządów 

09.06.2020 r. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej 

10.06.2020 r. Umowy w zamówieniach publicznych - warsztaty pisania umów na trudne czasy 

10.06.2020 r. Naruszenia ochrony danych osobowych z uwzględnieniem pracy zdalnej 

10.06.2020 r. Problem doręczeń papierowych i elektronicznych w postępowaniu administracyjnym w czasie pandemii 

10.06.2020 r. 
Procedury prowadzenia postępowania administracyjnego w pomocy społecznej i innych systemach 
zabezpieczania społecznego (świadczenia rodzinne wychowawcze) w dobie epidemii z uwzględnieniem 
najnowszych regulacji prawnych (specustawy) 

15.06.2020 r. Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/tarcza-20-tarcza-10-oraz-rozwiazania-kodeksowe-czyli-caloksztalt-najlepszych-roz/848
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/tarcza-20-tarcza-10-oraz-rozwiazania-kodeksowe-czyli-caloksztalt-najlepszych-roz/848
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi/526
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi/526
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zasady-dokonywania-odliczen-podatku-vat-na-wprost-proporcja-oraz-preproporcja-or/611
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zasady-dokonywania-odliczen-podatku-vat-na-wprost-proporcja-oraz-preproporcja-or/611
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kierowanie-do-dps-i-ustalanie-odplatnosci-za-pobyt-w-domu-pomocy-spolecznej-w-do/631
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/sluzebnosci-publiczne-czyli-ograniczanie-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci/614
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/przygotowanie-i-przeprowadzenie-walnego-zgromadzenia-w-spoldzielniach-mieszkanio/710
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/przygotowanie-i-przeprowadzenie-walnego-zgromadzenia-w-spoldzielniach-mieszkanio/710
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/325
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-ze-szczegolnym-uwz/557
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/petycje-skargi-i-wnioski-w-dzialalnosci-organow-samorzadowych-ze-szczegolnym-uwz/557
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zbywanie-lokali-mieszkalnych-z-publicznego-zasobu-nieruchomosci-z-uwzglednieniem/540
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zbywanie-lokali-mieszkalnych-z-publicznego-zasobu-nieruchomosci-z-uwzglednieniem/540
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/podatek-vat-w-instytucjach-kultury/563
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/jak-udzielac-zamowien-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego-stanu-epidemii-lub-inne/714
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/jak-udzielac-zamowien-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego-stanu-epidemii-lub-inne/714
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nowe-przypadki-i-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-zwiazane-z-przeciwdzialan/761
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nowe-przypadki-i-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-zwiazane-z-przeciwdzialan/761
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/wizerunek-urzedu-jak-skutecznie-promowac-urzad-i-jak-komunikowac-sie-z-mieszkanc/707
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/wizerunek-urzedu-jak-skutecznie-promowac-urzad-i-jak-komunikowac-sie-z-mieszkanc/707
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kontrola-i-zwrot-dotacji-udzielonych-przez-samorzad-terytorialny-organizacjom-po-1/708
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kontrola-i-zwrot-dotacji-udzielonych-przez-samorzad-terytorialny-organizacjom-po-1/708
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zajecie-pasa-drogowego-zajecie-klasyczne-zajecie-bez-zezwolenia-i-awaryjne-zajec/539
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/dyscyplina-finansow-publicznych-ustawowe-odstepstwa-i-nowe-zasady-postepowania-w/696
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/dyscyplina-finansow-publicznych-ustawowe-odstepstwa-i-nowe-zasady-postepowania-w/696
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/dyscyplina-finansow-publicznych-ustawowe-odstepstwa-i-nowe-zasady-postepowania-w/696
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kodeks-postepowania-administracyjnego-dla-zaawansowanych-szczegolowe-omowienie-w/821
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/kodeks-postepowania-administracyjnego-dla-zaawansowanych-szczegolowe-omowienie-w/821
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/koronawirus-a-realizacja-zadan-publicznych-zleconych-organizacjom-pozarzadowym-i-1/715
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nadzor-i-kontrola-stacji-kontroli-pojazdow-z-uwzglednieniem-aktualnej-sytuacji-i/559
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/odszkodowania-dla-rolnikow-w-zwiazku-z-susza/831
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/srodki-trwale-i-inwestycje-w-praktyce-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-w-prawi/623
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/srodki-trwale-i-inwestycje-w-praktyce-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-w-prawi/623
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-zadania-i-odpowiedzialnosc-opiekunow-jednost/820
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-zadania-i-odpowiedzialnosc-opiekunow-jednost/820
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nowa-ustawa-prawo-zamowien-publicznych/625
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zmiana-warunkow-technicznych-dla-drog-publicznych-obiektow-inzynierskich-i-autos/538
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zmiana-warunkow-technicznych-dla-drog-publicznych-obiektow-inzynierskich-i-autos/538
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych/633
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych/633
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/dotowanie-szkol-i-placowek-niesamorzadowych-warsztaty-dla-samorzadow/843
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych/845
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/umowy-w-zamowieniach-publicznych-warsztaty-pisania-umow-na-trudne-czasy/832
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/problem-doreczen-papierowych-i-elektronicznych-w-postepowaniu-administracyjnym-w/899
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/problem-doreczen-papierowych-i-elektronicznych-w-postepowaniu-administracyjnym-w/899
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/problem-doreczen-papierowych-i-elektronicznych-w-postepowaniu-administracyjnym-w/899
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/problem-doreczen-papierowych-i-elektronicznych-w-postepowaniu-administracyjnym-w/899
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zakres-pozyskiwania-srodkow-z-funduszu-drog-samorzadowych/626


15.06.2020 r. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

15.06.2020 r. Renta planistyczna i opłata adiacencka w praktyce organów administracji publicznej 

15.06.2020 r. Czas pracy w samorządzie w 2020 r. 

15-18.06.2020 r. Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 

16.06.2020 r. Podatki lokalne w czasie kryzysu - ulgi i zwolnienia 

16.06.2020 r. 
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – zasady wdrażania, sposób pracy w EZD, obsługa dokumentu 
papierowego i elektronicznego 

16.06.2020 r. 
Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z 
uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

16.06.2020 r. 
Kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych z dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych. Wyniki kontroli, 
orzeczeniowo sądowe i administracyjne, zmiany w związku z COVID-19 

17.06.2020 r. Decyzje środowiskowe w czasie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 

17.06.2020 r. Inwentaryzacja 2020 w JST w dobie pandemii koronawirusa 

17.06.2020 r. Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce 

17.06.2020 r. Ujęcie praktyczne pracy biura rady i rady organu stanowiącego JST. Aktualne zagadnienia w dobie epidemii. 

17-18.06.2020 r. Kurs specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

18.06.2020 r. Finansowanie zadań oświatowych – jak optymalizować wydatki na oświatę 

18.06.2020 r. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii koronawirusa 

18.06.2020 r. 
Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków 
mieszkaniowych 

18.06.2020 r. Podatek VAT 2020  z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej 

18.06. 2020 r. Gospodarka odpadami, zasady przekazywania odpadów w bazie BDO – najnowsze zmiany 

19.06. 2020 r. Regulaminy organizacyjne i  regulaminy pracy w JST w dobie pandemii 

19.06.2020 r. 
Udostępnianie nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i Kodeksu cywilnego 

19.06.2020 r. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 

19.06.2020 r. Zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Systemie Informacji Oświatowej (SIO2) 

22.06.2020 r. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy 

22.06.2020 r. 
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, czyli zasady i tryb zgodnego z prawem pozbywania się 
dokumentacji 

22.06.2020 r. Zamiany w ustawie o dowodach osobistych, ewidencji ludności i USC - praktyczne stosowanie przepisów 

22.06.2020 r. Votum zaufania i absolutorium w JST w świetle aktualnych regulacji prawnych 

23.06.2020 r. Realizacja inwestycji drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

23.06.2020 r. 
Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, również w 
sytuacji epidemii 

24.06.2020 r. 
Nowe obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów w podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych i 
samorządowych zakładach budżetowych, z uwzględnieniem przepisów dot. COVID-19 

24.06.2020 r. Postępowanie administracyjne z uwzględnieniem regulacji związanych z COVID-19 

25.06. 2020 r. Transport publiczny - wybrane aktualne zagadnienia 

29- 30.06.2020 r. 
Kurs: Podatek VAT w samorządzie w dobie pandemii - jak terminowo i prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 
2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów 
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http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zadania-i-uprawnienia-organu-prowadzacego-szkole-lub-placowke-w-swietle-przepiso/690
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http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/inwentaryzacja-2020-w-jst-w-dobie-pandemii-koronawirusa/660
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce/687
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/praca-biura-rady-i-rady-jako-organu-stanowiacego-jst-w-dobie-epidemii/816
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/specjalista-ds-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-1/697
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/finansowanie-zadan-oswiatowych-jak-skutecznie-optymalizowac-wydatki-na-oswiate/855
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-w-czasie-pandemii-koronawirusa-1/653
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/procedura-administracyjna-jako-obowiazujacy-tryb-wydawania-decyzji-zwiazanych-z/689
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/procedura-administracyjna-jako-obowiazujacy-tryb-wydawania-decyzji-zwiazanych-z/689
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/udostepnianie-nieruchomosci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-podstawie-usta/691
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/udostepnianie-nieruchomosci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-podstawie-usta/691
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zamowienia-publiczne-do-30-tys-euro/656
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-czyli-zasady-i-tryb-zgodnego-z-prawem-poz-1/524
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-czyli-zasady-i-tryb-zgodnego-z-prawem-poz-1/524
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/zmiany-w-ustawach-o-dowodach-osobistych-ewidencji-ludnosci-i-usc-praktyczne-stos/898
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/realizacja-inwestycji-drogowych-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj-1/596
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/najczesciej-popelniane-bledy-i-nieprawidlowosci-w-rachunkowosci-osrodkow-pomocy/684
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/najczesciej-popelniane-bledy-i-nieprawidlowosci-w-rachunkowosci-osrodkow-pomocy/684
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nowe-obowiazki-wynikajace-ze-zmienionych-przepisow-w-podatku-vat-w-jst-jednostka/551
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/nowe-obowiazki-wynikajace-ze-zmienionych-przepisow-w-podatku-vat-w-jst-jednostka/551
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/postepowanie-administracyjne-w-okresie-stanu-epidemii/619
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/podatek-vat-w-samorzadzie-jak-terminowo-i-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-w-202/601
http://frdl.szczecin.pl/program/program-online/podatek-vat-w-samorzadzie-jak-terminowo-i-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-w-202/601


CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI? 

 

 

Więcej szkoleń on-line na stronie http://frdl.szczecin.pl/ 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im Jerzego Regulskiego  

Centrum Szkoleniowe w Szczecinie  

ul. K. Kolumba 86 

tel. 725 302 316  

centrum@frdl.szczecin.pl 

 Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem 
prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie, porozmawiać z innymi 
uczestnikami. 
 

 Nasze szkolenia 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. 

•  

 

http://frdl.szczecin.pl/

