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, RODO, KPA 

 online   

 
sytuacjach,   

 5 listopada 

Strona BIP i WWW podmiotu publicznego a ochrona danych 
osobowych 

 5 listopada 

mechanizmu ochrony 
 

 5 listopada 

 
 9 listopada 

 
 10 listopada 

Przygotowanie rocznego planu kontroli oraz planowanie 
 

 15 listopada 

administracji publicznej 
 16-17 listopada 

KURS kancelaryjno-archiwalny II stopnia 
 
Zapraszamy na kurs kancelaryjno-archiwalny  

 
 

kurs kancelaryjno-archiwalny I sto
najmniej 5-letni udokumentowa
archiwum  

 

16-19 listopada 

Dyrektywa o sygnalistach  
 

 17 listopada 

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego oraz dane otwarte 

 18 listopada 

Ochrona informacji niejawnych w aspekcie aktualnych 
- teoria a 

praktyka 
 22 listopada 
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publicznej. Wybrane elementy 
 23 listopada 

Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych.  
Metody i skutki prawne 

 24 listopada 

  24 listopada 

Instrukcja kancelaryjna i JRWA  do obszaru organizacja pracy 
 

 26 listopada 

Archiwa  
archiwistów 

 29 listopada 

Administracyjnego 
 29 listopada 

elektronicznych 2021 
 30 listopada 

 

KADRY  

 

  4 listopada 

Praktyczne ustalanie i roz
z 

 od 1 stycznia 2022 r. 
 8 listopada 

Zapewnienie bezpiecznej pracy zdalnej w ramach 
 

 8 listopada 

Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych 
w  

 10 listopada 

Pracownicza Kasa-
Zapomogowo-
uchwaleniu ustawy z sierpnia 2021 r. 

 10 listopada 

  17 listopada 

Usprawiedliwienie ni
i orzecznictwie 

 17 listopada 

Opisywanie i   19 listopada 
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Redagowanie przepisów aktów normatywnych i tekstów 

  
 15 listopada 

praktycznym. Wzory dokumentów 
 

 22 listopada 

F DATKI 

 
Zasady konstrukcji planów finansowych jednostek 

 
 3 listopada 

Aplikacja E-TW i zmiany w egzekucji podatków  4 listopada 

  5 listopada 

Archiwizacja dokumentacji finansowo-
 

 5 listopada 

  8 listopada 

zagadnienia 
 10 listopada 

 egzekucyjnym 
 10 listopada 

Pracownicza Kasa-
Zapomogowo-
uchwaleniu ustawy z sierpnia 2021 r. 

 10 listopada 

  15 listopada 

Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach sektora finansów 

inwentaryzacyjnych 
 16 listopada 

lokalnych 
 16 listopada 

KURS: niematerialne i prawne 

Celem jest podniesienie kwalifikacji w 
 

 
 

trw  

 

17, 22, 26 
listopada 

 

   
 

19 listopada 
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  19 listopada 

wydatków rozliczanych w projektach unijnych  22 listopada 

 
 23 listopada 

publicznych 
 23 listopada 

-  
 

 24 listopada 

funkcjonowaniu 
 25 listopada 

 
 25 listopada 

Faktury i e-
najnowszych zmian 

 25 listopada 

 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych? 

 26 listopada 

retencji terenowej  26 listopada 

 

 

publicznego  
 

9 listopada 
 

Zamówienia publiczne na 
cateringowe w praktyce intendenta 

 16 listopada 

PZP 
 19 listopada 

 nimi 

r. i KC 

 25, 26 listopada 
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Teoria i praktyka opiniowania 
i zatwierdzania organizacji ruchu 

 4, 5 listopada 

z ustawy z dnia 19 lipca 2019 
o  

 5 listopada 

Prawo budowlane w 2021 roku  16 listopada 

wniosku o 
budowlanych 

 17 listopada 

  17 listopada 

Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne. 
organizacji ruchu 

 18 listopada 

 
w latach 2018-2021 r 

 23 listopada 

Ochrona zabytków w gminie - prawo i praktyka  24 listopada 

operatu podczas weryfikacji jego 
  

SZKOLENIE HYBRYDOWE (ONLINE i WARSZAWA) 

 26 listopada 

w  
 29 listopada 

Zasady ewidencji mienia komunalnego  29 listopada 

 

 

z 
selektywnej zbiórki odpadów 

 3 listopada 

Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody  8 listopada 

  5 listopada 
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mieszkaniowym zasobem gminy i innych jednostek 
 17, 18 listopada 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

prawa 
 18 listopada 

 
 24 listopada 

SPRAWY OBYWATELSKIE I D  

 

-
 

 3 listopada 

Wydawanie dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego. 

przepisów  
 4, 16 listopada 

administracyjnych w sprawach meldunkowych 
 8, 9 listopada 

Istotne zagadnienie w zakresie licencji na taksówki  8 listopada 

usuwania pojazdu 
z drogi 

 15 listopada 

aktualne przepisy prawne w zakresie ustawy o dowodach 
osobistych. 

 18 listopada 

 
 26 listopada 

 

 

Optymalizacja wydatków 
 4 listopada 

dobie pandemii koronawirusa 
 5 listopada 

  8 listopada 
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KURS  
 
Podczas 3 dni szkoleniowych    

 na sprawne realizowanie   za 
które odpowiedzialny jest  edukacji, samodzielne 
stanowisko ds.  jednostki ZEAS i CUW 

 

15, 16, 17 
listopada 

 

cateringowe w praktyce intendenta 
 16 listopada  

na kolejny rok i rozliczenie roczne 
 23 listopada 

specjalnego i 
wynagrodzenia 

 30 listopada 

CYFRYZACJA, INFORMATYCZNE 

 

Zapewnienie bezpiecznej pracy zdalnej w ramach 
 

 8 listopada 

Canva od A do Z - 
 

 18 listopada 

Arkusze kalkulacyjne Excel. Od podstawowego do 
zaawansowanego 

 26, 30 listopada 

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZ UE 

 

kultury 
 4 listopada 

dobie pandemii koronawirusa 
 5 listopada 

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

Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027. 

 

4,  5, 8 listopada 

 

kulturalnych i sportowych 
 8 listopada 

program rewitalizacji   
 16 listopada 

 
 18 listopada 
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skutecznie? 
 18 listopada 

pokrewnych w praktyce 
 18 listopada 

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o 
wolontariacie 

 25 listopada 

 

 
 zmiany prawne ze szczególnym 

 
 5 listopada 

 
 9 listopada 

  16 listopada 

 projekt zmian i jego 
skutki dla podmiotów  

 18 listopada 

  19 listopada 

 
 

  

 

 
jednostkach   

Program, termin, miejsce i forma spotkania widualnym ustaleniom. 
Spotkanie w  

 stronie. 
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np.  

   

  doradcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA, 

EPUAP 
  
  
  
  
  

  
   
  
 SZKOLENIA DLA RADNYCH 
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 to 
 

 

dor  elektroniczne 

administracyjnego, w 
zmian wprowadzonych nowelizacjami z kilku 

 
 

 

 

 

 
 Zmiany wprowadzone nowelizacjami z lat 2019-  zakresie 

-
3). 

 Aktualne orzecznictwo  

 

Archiwi  - to 

zawsze przed nami. 
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz 
akt  

ania 
z  

przestrzeganie zasad ograniczonego 

, w 
stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury brakowania tj. rozliczania 
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kancelaryjnych 
 

Jednostka zapewnia przedstawicielom wszystkich 
 -

archiwalnych 
instytucji.. 

  
 

do 17 grudnia 2021 roku. 

 

 

 

i  
 

w  
  
 

 

 

m  
 

www.frdl.org.pl 
 

http://www.frdl.org.pl/

