
PAKIETY

SZKOLENIOWE

Nabywając pakiet otrzymują Państwo określoną liczbę dni szkoleń
online do wykorzystania. Przykładowo, kupując pakiet 10 szkoleń, jedna
instytucja może mieć dostęp do 10 różnych osobodni szkoleniowych lub
10 osób z tej instytucji może skorzystać z 1-dniowego szkolenia.

Regulamin promocji dostępny na 
www.frdl.org.pl/pakiety-szkoleniowe-2023

PAKIETY SZKOLENIOWE

JAK TO DZIAŁA ?

CENNIK PAKIETÓW NA ROK 2023

2023
 

5980 ZŁ3290 ZŁ 7950 ZŁ
(10x329zł) (20x299zł) (30x265zł)

10
SZKOLEŃ

 

20
SZKOLEŃ

 

30
SZKOLEŃ

 



Wiedza i umiejętności pracowników wpływają bezpośrednio na
sprawność i jakość funkcjonowania administracji publicznej. Właśnie
dlatego od początku działania Fundacji szkolimy urzędników miast,
gmin, powiatów i województw, radnych, pracowników oświaty, jednostek
organizacyjnych, spółek, administracji rządowej oraz wielu innych grup.

Teraz, dzięki ofercie „Pakiety szkoleniowe 23” możesz uzyskać lub
zapewnić swojemu zespołowi elastyczny dostęp do wygodnych i
bezpiecznych szkoleń online w jeszcze korzystniejszych cenach przez
cały rok.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian prawnych, orzecznictwa, dobrych praktyk, nasze kursy i szkolenia
odpowiadają potrzebom uczestników i pomagają im w usystematyzowaniu wiedzy i zdobyciu nowych i
przydatnych kompetencji.
Co miesiąc przygotowujemy około 100 unikalnych szkoleń i kursów online realizowanych na żywo,
związanych z aktualnymi tematami prawnymi, ale też rozwojowymi. Z tak szerokiej listy będziesz
wybierał to czego w określonym czasie potrzebujesz.

NAJSZERSZA OFERTA PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ ONLINE 
- TYLKO AKTUALNE I ROZWOJOWE TEMATY

✓  Finanse i rachunkowość, podatki i  opłaty,
egzekucja należności
✓  Kadry, prawo pracy i płace
✓  KPA, prawo administracyjne
✓  Organizacja pracy urzędu, cyfryzacja
✓  Oświata samorządowa
✓  Nieruchomości, zagospodarowanie
przestrzenne, budownictwo
✓  Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
✓  Działalność gospodarcza
✓  Ochrona danych osobowych, RODO
✓  Umiejętności informatyczne i rozwój osobisty

✓  Pomoc społeczna
✓  Kultura i sport
✓  Zamówienia publiczne
✓  Kursy służby przygotowawczej oraz kancelaryjno-
archiwalne
✓  USC, ewidencja ludności i  dowody osobiste
✓  Szkolenia dla radnych i pracowników biur obsługi rady
✓  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
✓  Pozyskiwanie środków na rozwój, fundusze UE
✓  Audyt i kontrola oraz wiele innych…



Ponad 32 lata działania pozwala nam zagwarantować przeprowadzenie
szkolenia przez sprawdzonych i cenionych ekspertów, wybitnych
specjalistów z finansów, prawa pracy, zamówień publicznych czy
postępowania administracyjnego. Nasi trenerzy to członkowie organów
kontroli i nadzoru, praktykujący administratywiści oraz pracownicy naukowi,
cenieni doradcy oraz praktycy. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny
spotkań.

TRENERZY FRDL - TRZYMAMY WYSOKIE STANDARDY

Fundacja jako założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.
Posiadamy też własne standardy jakości szkoleń, które stale monitorujemy zarówno pod względem
programu, metod przekazywania wiedzy, jakości materiałów, jak i sposobu ich organizacji.

Uczestnicy każdego szkolenia czy kursu otrzymują przydatne materiały szkoleniowe oraz możliwość
zadawania pytań, dyskusji czy konsultacji poszkoleniowych. Po zajęciach przekazujemy certyfikaty
potwierdzające odbycie kursu lub szkolenia.

UCZESTNIK JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY
Zorganizowaliśmy już 100.000 szkoleń, seminariów,
spotkań branżowych forów, z których skorzystało już
blisko 2 miliony osób. Bazując na opiniach uczestników
szkoleń wiemy, że nasza praca pomaga uczestnikom w
rozwoju i przynosi dobre efekty. Z badań
przeprowadzonych w 2021 roku wiemy, że ponad 90%
samorządów zna działalność naszej Fundacji. Pomimo
pandemii ponad 65% samorządów deklarowało, że ich
pracownicy szkolili się na naszych webinariach,
oceniając je w ponad 95% dobrze lub bardzo dobrze.

Źródło: Opracowanie własne na bazie badania wykonanego
na grupie ponad 70% sekretarzy JST w 2021 roku.

ZAPEWNIJ SOBIE LUB SWOJEJ INSTYTUCJI WYGODNY, ELASTYCZNY I KORZTSTNY SPOSÓB
PODNOSZENIA KWALIFIKACJI DZIĘKI PROPOZYCJI „PAKIETY SZKOLENIOWE 23”



Organizatorem promocji pod nazwą „Pakiety szkoleniowe 2023”, zwaną dalej „Promocją” jest
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, zwalana dalej
ORGANIZATOREM.
Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych, które w okresie je obowiązywania zaakceptują
niniejszy regulamin i zgłoszą pisemnie ORGANIZATOROWI chęć przystąpienia do Promocji oraz
otrzymają od ORGANIZATORA potwierdzenie przystąpienia do promocji.
Uczestnik Promocji jest uprawniony do wyboru szkoleń objętych Promocją, o których mowa w pkt
4 niniejszego regulaminu, w liczbie, która zależy od wybranego pakietu (np. 10, 20, 30 lub inna
uzgodnią liczba osobodni szkoleniowych).
Promocja dotyczy określonej liczby osobodni szkoleń otwartych online dostępnych na stronie
www.frdl.org.pl w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Zgłaszając się na każde szkolenie wchodzącego do pakietu szkoleń wypełniając formularz
zgłoszeniowy w polu uwagi należy umieścić informację „zgłoszenie w ramach pakietu
szkoleniowego”.
ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takiej sytuacji, zgłoszenie
zostanie anulowane, a uczestnik promocji ma prawo wyboru innego szkolenia lub szkolenia w
innym terminie.
Jeżeli pakiet szkoleń został niewykorzystany na skutek odwołania szkoleń przez ORGANIZATORA
określonej liczby szkoleń na które zgłosił się uczestnik, uczestnikowi przysługuje możliwość
proporcjonalnego obniżenia ceny pakietu, o osobodni szkoleniowe, które nie zostały wykorzystane
w okresie promocji w wyniku odwołania szkolenia.
Promocji nie łączy się innymi promocjami, rabatami czy zniżkami na szkolenia. W przypadku
obowiązywania innych promocji i zniżek uczestnik ma prawo wybrać z, której zniżki korzysta.
Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie www.frdl.org.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy         
 Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie                         
 ORGANIZATOROWI i będę rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.
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