
 

 

 

 

 
Łódź, 15 maja 2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz  

z Zarządem Forum Sekretarzy Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają 

Państwa do udziału w majowym szkoleniu Forum Sekretarzy nt.: Funkcjonowanie 

administracji samorządowej w okresie stanu epidemii. 
 

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. w godzinach 

10.00 – 14.00 odbędzie się w formule online.  

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez 

przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych 

uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. 

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu 

pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Uwaga! Liczba 

miejsc ograniczona! Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość 

połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc czerwiec 

2020.  

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 249 zł.  

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 1 czerwca 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-

lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez 

formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt Panią Katarzyną Marciniak - 

Mordel. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu. 

 
Z poważaniem 
 

Katarzyna Marciniak – Mordel 
 
Koordynator zespołu  
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi  

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
mailto:biuro@frdl-lodz.pl
http://www.frdl-lodz.pl/


 

 

 

 
 

Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy  
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego. 

5 czerwca 2020 r.  

Jak Funkcjonowanie administracji samorządowej  
w okresie stanu epidemii. 

Cele i korzyści: 

Celem spotkania Forum jest zapoznanie uczestników ze specyficznymi 
rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania administracji 
samorządowej w okresie stanu epidemii oraz przedstawienie dobrych praktyk 
dotyczących funkcjonowania urzędu w tym okresie. Szkolenie obejmie również 
najważniejsze informacje o modyfikacji przepisów dotyczących rady gminy 
(powiatu), organu wykonawczego, funkcjonowania i organizacji urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych. 

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu 
Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa 
samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, 
zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych 
zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. 
Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu 
terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. 

Program szkolenia: 

1. Stan epidemii i ograniczenie z nim związane: 

a) wprowadzenie stanu epidemii, 

b) ograniczenia związane ze stanem epidemii, 

c) wymogi bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii. 

2. Szczególne rozwiązania z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.): 

a) dotyczące rady gminy (powiatu), 

b) dotyczące organu wykonawczego, 

c) dotyczące funkcjonowania i organizacji urzędu, 

d) dotyczące jednostek organizacyjnych. 

3. Dobre praktyki w zakresie organizacji administracji samorządowej w okresie 
stanu epidemii. 

4. Pytania i odpowiedzi. 
  



 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji szkoleniowej  
Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych  

Województwa Łódzkiego. 

5 czerwca 2020 r.  

Sesja szkoleniowa on-line 

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób 
nie zrzeszonych w Forum 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Funkcja:  

Dane instytucji do 

faktury: 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon/mail): 

 

 

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 1 czerwca 2020 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-
lodz.pl lub faxem na numer: 42 288 12 86. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest 
ograniczona. 

 

…….……………………….… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie  
w zgłoszeniu udziału w sesji szkoleniowej Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach 
wynikających z mojego udziału w Forum, w tym w zakresie list obecności, informowania  
o programie Forum. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 
publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci 
fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowej, FB, w materiałach promocyjnych 
Forum oraz FRDL przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania  
o przebiegu Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego 

 

……………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika 
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