
 

 

 

 

MAJ / CZERWIEC 
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ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE 

 17 maja  
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w państwowych i samorządowych 

jednostkach organizacyjnych. System tradycyjny a EZD 

 17 maja 
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w jednostkach sektora finansów 
publicznych 

 18 maja  Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych 

 23-24 maja  
Zajęcia doskonalące efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi narzędzia 

do wspólnej pracy rozproszonego zespołu 

 20 maja Obsługa klienta w sytuacjach trudnych 

 24 maja 
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy 
archiwalnej – szkolenie w formie warsztatów 

 24 maja 

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości, jako 
newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze 

samorządowym 

 26 maja  

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Obowiązujące przepisy 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektowane zmiany. 
Instytucja koronera 

 27 maja Dostęp do informacji publicznej w praktyce JST 

 30 maja 
Obowiązkowy rejestr umów. Jak raportować od 1 lipca zawarte umowy?            
     SZKOLENIE STACJONARNE - Rzeszów 

 31 maja  Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym 

 31 maja  
Rejestracja i obsługa spraw elektronicznych i papierowych we 

współczesnym urzędzie w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt 

 
31 maja-  
2 czerwca  

Kurs: Ochrona informacji niejawnych w instytucji. Przetwarzanie 
informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne. Niezbędne 

procedury i praktyka 

 2 czerwca Kontrola zarządcza w jst w 2022 roku 

 3 czerwca 
Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i 
powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji 

publicznej w kontekście rejestru umów 

 3 czerwca Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach 

 
 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/stosowanie-instrukcji-kancelaryjnej-w-panstwowych-i-samorzadowych-jednostkach-organizacyjnych-system-tradycyjny-a-e/34078
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/stosowanie-instrukcji-kancelaryjnej-w-panstwowych-i-samorzadowych-jednostkach-organizacyjnych-system-tradycyjny-a-e/34078
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/rozwoj-osobisty/przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/34110
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/rozwoj-osobisty/przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/34110
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rejestr-umow-zawartych-przez-jednostki-sektora-finansow-publicznych/33066
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zajecia-doskonalace-efektywne-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-narzedzia-do-wspolnej-pracy-rozproszonego-zespolu/34066
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zajecia-doskonalace-efektywne-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-narzedzia-do-wspolnej-pracy-rozproszonego-zespolu/34066
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/obsluga-klienta-w-sytuacjach-trudnych/33618
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-wraz-z-zasadami-ekspertyzy-archiwalnej-szkolenie-w-formie-warsztatow/34312
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-wraz-z-zasadami-ekspertyzy-archiwalnej-szkolenie-w-formie-warsztatow/34312
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/dostep-do-informacji-publicznej-w-praktyce-jst-1/33709
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/obowiazkowy-rejestr-umow-jak-raportowac-od-1-lipca-zawarte-umowy/35666
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pisma-procesowe-w-postepowaniu-administracyjnym-1/34082
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rejestracja-i-obsluga-spraw-elektronicznych-i-papierowych-we-wspolczesnym-urzedzie-w-oparciu-o-jednolity-rzeczowy-w/33162
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rejestracja-i-obsluga-spraw-elektronicznych-i-papierowych-we-wspolczesnym-urzedzie-w-oparciu-o-jednolity-rzeczowy-w/33162
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/kurs-ochrona-informacji-niejawnych-w-instytucji-przetwarzanie-informacji-niejawnych-bezpieczenstwo-teleinformatyczn/34861
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/kurs-ochrona-informacji-niejawnych-w-instytucji-przetwarzanie-informacji-niejawnych-bezpieczenstwo-teleinformatyczn/34861
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/kurs-ochrona-informacji-niejawnych-w-instytucji-przetwarzanie-informacji-niejawnych-bezpieczenstwo-teleinformatyczn/34861
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/audyt-kontrola-zarzadcze/kontrola-zarzadcza-w-jst-w-2022-roku/34591
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/ochrona-danych-osobowych-w-pracy-organow-stanowiacych-gminy-i-powiatu-uprawnienia-informacyjne-radnych-a-udostepnia-1/35669
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/ochrona-danych-osobowych-w-pracy-organow-stanowiacych-gminy-i-powiatu-uprawnienia-informacyjne-radnych-a-udostepnia-1/35669
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/ochrona-danych-osobowych-w-pracy-organow-stanowiacych-gminy-i-powiatu-uprawnienia-informacyjne-radnych-a-udostepnia-1/35669
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/ochrona-danych-osobowych-w-zatrudnieniu-w-pytaniach-i-odpowiedziach/35803
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 6-7 czerwca 
Doręczenia w k.p.a. oraz wydawanie decyzji administracyjnych w 

praktyce organów administracji publicznej 

 8 czerwca Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami 

 8 czerwca 
Na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony sygnalistów 
według przepisów nowego projektu ustawy 

 8 czerwca  
Kontrola realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

kontrola wykorzystanej dotacji 

 9 czerwca  
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów 
potwierdzających tożsamość, dokumentów administracyjnych oraz 

podstawy grafologii 

 13 czerwca Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce 

 13 czerwca 
Porządkowanie dokumentacji w podmiotach państwowych i 

samorządowych i jej udostępnianie zainteresowanym 

 13,20 czerwca 
Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej. Zasady realizacji 
wniosków o udostępnienie informacji publicznej „krok po kroku" z 

uwzględnieniem najnowszych zmian. Rejestry umów 

 14 czerwca Strona BIP, dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych 

 20 czerwca Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w urzędzie 

 20-23 czerwca 
Kurs: Kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów 
zakładowych 

 24 czerwca  Ogólnopolski rejestr umów od lipca 2022 r. 

 28 czerwca  Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji 

 28 czerwca 
Korzystanie z wizerunku i jego ochrona na gruncie przepisów prawa, w 
szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

RODO 

 
28 czerwca-  
1 lipca 

Kurs: kancelaryjno-archiwalny II stopnia 

 29-30 czerwca Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom średnio zaawansowany 

 30 czerwca 
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w 
jednostce a plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 

 30 czerwca 
Organizacja i funkcjonowanie obiegu dokumentacji w urzędzie w 
elektronicznym zarządzaniu dokumentacją oraz w systemie tradycyjnym. 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/doreczenia-w-kpa-oraz-wydawanie-decyzji-administracyjnych-w-praktyce-organow-administracji-publicznej/35617
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/doreczenia-w-kpa-oraz-wydawanie-decyzji-administracyjnych-w-praktyce-organow-administracji-publicznej/35617
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/obsluga-klienta-ze-szczegolnymi-potrzebami/34793
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/na-co-zwrocic-uwage-przy-organizacji-systemu-ochrony-sygnalistow-wedlug-przepisow-nowego-projektu-ustawy/35200
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/na-co-zwrocic-uwage-przy-organizacji-systemu-ochrony-sygnalistow-wedlug-przepisow-nowego-projektu-ustawy/35200
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kontrola-realizacji-zadan-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-kontrola-wykorzystanej-dotacji/35128
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kontrola-realizacji-zadan-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-kontrola-wykorzystanej-dotacji/35128
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rozpoznawanie-autentycznosci-polskich-i-zagranicznych-dokumentow-potwierdzajacych-tozsamosc-dokumentow-administracy/35074
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rozpoznawanie-autentycznosci-polskich-i-zagranicznych-dokumentow-potwierdzajacych-tozsamosc-dokumentow-administracy/35074
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rozpoznawanie-autentycznosci-polskich-i-zagranicznych-dokumentow-potwierdzajacych-tozsamosc-dokumentow-administracy/35074
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-w-praktyce/34825
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/porzadkowanie-dokumentacji-w-podmiotach-panstwowych-i-samorzadowych-i-jej-udostepnianie-zainteresowanym/35829
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/porzadkowanie-dokumentacji-w-podmiotach-panstwowych-i-samorzadowych-i-jej-udostepnianie-zainteresowanym/35829
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/dostep-i-odmowa-dostepu-do-informacji-publicznej-zasady-realizacji-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej-k/34900
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/dostep-i-odmowa-dostepu-do-informacji-publicznej-zasady-realizacji-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej-k/34900
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/dostep-i-odmowa-dostepu-do-informacji-publicznej-zasady-realizacji-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej-k/34900
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-danych-osobowych-rodo/strona-bip-dostep-do-informacji-publicznej-a-ochrona-danych-osobowych/35320
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/prace-przygotowawcze-do-wdrozenia-systemu-ezd-w-urzedzie/35899
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-kwalifikacyjny-dla-archiwistow-zakladowych-3/35432
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kurs-kancelaryjno-archiwalny-i-stopnia-kwalifikacyjny-dla-archiwistow-zakladowych-3/35432
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/ogolnopolski-rejestr-umow-od-lipca-2022-r/34587
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/platforma-epuap-jako-narzedzie-komunikacji-1/34730
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/kurs-kancelaryjno-archiwalny-ii-stopnia-4/34299
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/arkusz-kalkulacyjny-excel-poziom-srednio-zaawansowany-1/36073
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zapewnienie-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostce-a-plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-zapewnian/35441
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zapewnienie-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-jednostce-a-plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-zapewnian/35441
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/organizacja-i-funkcjonowanie-obiegu-dokumentacji-w-urzedzie-w-elektronicznym-zarzadzaniu-dokumentacja-oraz-w-system/35368
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/organizacja-i-funkcjonowanie-obiegu-dokumentacji-w-urzedzie-w-elektronicznym-zarzadzaniu-dokumentacja-oraz-w-system/35368
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PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE 

 
 
17 maja  

Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach w 2022 roku z uwzględnieniem 
zatrudnienia obywateli Ukrainy 

 
 
18 maja  Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych 

 
25, 26, 27.05 
i 1, 2.06. 

2022 r. 

Kurs: Specjalista ds. Kadrowych 

 
 

27 maja  Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego 

 
 

30 maja  
Bieżące problemy stosowania samorządowego prawa pracy. Zmiany 
kodeksu pracy w 2022 roku 

 
 
1 czerwca 

Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i 
umów cywilnoprawnych 

 
 
3 czerwca Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach 

 
 
6 czerwca 

Dokumentacja pracownicza ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia 
obywateli Ukrainy 

 
 
7 czerwca 

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w ramach 
przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem najnowszych i planowanych 

zmian 

 
 

9 czerwca  
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, 

pracownikiem i zleceniobiorcą 

 
 

13 czerwca 
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w administracji w świetle 

obowiązujących przepisów prawa 

 
 

15 czerwca Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy 

 
 

20-22 czerwca  Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą 

 
 
20 czerwca  

Prawo pracy w 2022 roku. Aktualny stan prawny i zmiany w kodeksie 
pracy 

 
 
24 czerwca  Czas pracy kierowców samochodów osobowych – zmiany 2022 r. 

 
 
28 czerwca 

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 
2022 roku. Zajęcia praktyczne 

 
 
29 czerwca 

Zmiany w wynagrodzeniach w 2022 r. Nowelizacje, Polski Ład, zmiany w 
podatku, skali, ulgach i składce zdrowotnej 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 17 maja  
Zasady realizacji projektów współfinansowanych z Programu Polski Ład w 

świetle przepisów o zamówieniach publicznych 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zatrudnienie-cudzoziemcow-po-zmianach-w-2022-roku-z-uwzglednieniem-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/34145
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zatrudnienie-cudzoziemcow-po-zmianach-w-2022-roku-z-uwzglednieniem-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/34145
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/rejestr-umow-zawartych-przez-jednostki-sektora-finansow-publicznych/33066
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/kurs-specjalista-ds-kadrowych-4/31634
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/czas-pracy-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego/33343
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/biezace-problemy-stosowania-samorzadowego-prawa-pracy-zmiany-kodeksu-pracy-w-2022-roku/34092
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/biezace-problemy-stosowania-samorzadowego-prawa-pracy-zmiany-kodeksu-pracy-w-2022-roku/34092
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/rozliczanie-potracen-z-wynagrodzen-zasilkow-finansowanych-z-zus-i-umow-cywilnoprawnych-1/35847
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/rozliczanie-potracen-z-wynagrodzen-zasilkow-finansowanych-z-zus-i-umow-cywilnoprawnych-1/35847
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/ochrona-danych-osobowych-w-zatrudnieniu-w-pytaniach-i-odpowiedziach/35803
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/dokumentacja-pracownicza-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/36071
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/dokumentacja-pracownicza-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/36071
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/rozliczanie-wynagrodzen-pracownikow-i-zleceniobiorcow-w-ramach-przepisow-polskiego-ladu-z-uwzglednieniem-najnowszyc/35852
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/rozliczanie-wynagrodzen-pracownikow-i-zleceniobiorcow-w-ramach-przepisow-polskiego-ladu-z-uwzglednieniem-najnowszyc/35852
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/rozliczanie-wynagrodzen-pracownikow-i-zleceniobiorcow-w-ramach-przepisow-polskiego-ladu-z-uwzglednieniem-najnowszyc/35852
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/korekty-dokumentacji-placowych-i-konsekwencje-dla-rozliczen-z-zus-us-pracownikiem-i-zleceniobiorca-1/34934
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/korekty-dokumentacji-placowych-i-konsekwencje-dla-rozliczen-z-zus-us-pracownikiem-i-zleceniobiorca-1/34934
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-administracji-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-prawa/35912
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-administracji-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-prawa/35912
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/czas-pracy-bez-tajemnic-czyli-prawie-wszystko-o-czasie-pracy/35800
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/intensywny-kurs-dla-osob-odbywajacych-sluzbe-przygotowawcza-4/34397
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/prawo-pracy-w-2022-roku-aktualny-stan-prawny-i-zmiany-w-kodeksie-pracy/34723
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/prawo-pracy-w-2022-roku-aktualny-stan-prawny-i-zmiany-w-kodeksie-pracy/34723
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/czas-pracy-kierowcow-samochodow-osobowych-zmiany-2022-r/35132
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/umowa-zlecenia-umowa-o-dzielo-kontrakt-menadzerski-po-zmianach-w-2022-roku-zajecia-praktyczne/36070
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/umowa-zlecenia-umowa-o-dzielo-kontrakt-menadzerski-po-zmianach-w-2022-roku-zajecia-praktyczne/36070
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zmiany-w-wynagrodzeniach-w-2022-r-nowelizacje-polski-lad-zmiany-w-podatku-skali-ulgach-i-skladce-zdrowotnej/35844
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kadry-prawo-pracy-place/zmiany-w-wynagrodzeniach-w-2022-r-nowelizacje-polski-lad-zmiany-w-podatku-skali-ulgach-i-skladce-zdrowotnej/35844
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasady-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-programu-polski-lad-w-swietle-przepisow-o-zamowieniach-publicznych-1/32997
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasady-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-programu-polski-lad-w-swietle-przepisow-o-zamowieniach-publicznych-1/32997
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 18 maja  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, istotny 
dokument opisu i odbioru robót budowlanych wg. nowej ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i nowych rozporządzeń wykonawczych 

 23 maja  
Zamówienia publiczne w zakresie wyżywienia w szkołach od 1 września 
2022 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Rejestr umów 

 24 maja 
Zamówienia Publiczne w instytucjach kultury. Przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

poniżej progu unijnego 

 27 maja  
Umowy w zamówieniach publicznych i rejestr umów. Praktyczne 
narzędzie konstruowania umów 

 2-3 czerwca  
Zamówienia publiczne w I połowie 2022 roku. Czasy inflacji, zmian w 
umowach i braku ofert 

 7 czerwca  

Zasada niezmienności umów o zamówienia publiczne a bieżące 

uwarunkowania gospodarcze: waloryzacje wynagrodzeń i rozwiązywanie 
sporów 

 21 czerwca  
Dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy a 
realizacja robót budowlanych 

 23 czerwca 
Udzielanie zamówień in house przez samorządy. Warunki, procedura, 

finansowanie 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI 

 19 maja  
Wystawianie, ujmowanie i rozliczanie dla celów VAT faktur oraz faktur 
korygujących 

 20 maja  Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

 23 maja  
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych 
z uwzględnieniem środków m.in. z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji 

Strategicznych, RFIL 

 23 maja 
Ewidencja księgowa w jst w praktyce. Plany kont, operacje księgowe na 
zasadach określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasad 

rachunkowości 

 23 maja  
Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jst. Jak przeprowadzić i 
udokumentować postępowanie, aby nie narazić się na zarzut naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych? 

 24 maja  
Wykonywanie planu finansowego samorządowej jednostki budżetowej w 

2022 roku 

 25 maja Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku 

 25 maja  Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-istotny-dokument-opisu-i-odbioru-robot-budowlanych-wg/33956
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-istotny-dokument-opisu-i-odbioru-robot-budowlanych-wg/33956
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-istotny-dokument-opisu-i-odbioru-robot-budowlanych-wg/33956
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zamowienia-publiczne-w-zakresie-wyzywienia-w-szkolach-od-1-wrzesnia-2022-r-w-zwiazku-ze-zmiana-ustawy-prawo-oswiato/33299
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zamowienia-publiczne-w-zakresie-wyzywienia-w-szkolach-od-1-wrzesnia-2022-r-w-zwiazku-ze-zmiana-ustawy-prawo-oswiato/33299
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/umowy-w-zamowieniach-publicznych-i-rejestr-umow-praktyczne-narzedzie-konstruowania-umow-1/33004
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/umowy-w-zamowieniach-publicznych-i-rejestr-umow-praktyczne-narzedzie-konstruowania-umow-1/33004
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-w-i-polowie-2022-roku-czasy-inflacji-zmian-w-umowach-i-braku-ofert/35195
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-w-i-polowie-2022-roku-czasy-inflacji-zmian-w-umowach-i-braku-ofert/35195
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasada-niezmiennosci-umow-o-zamowienia-publiczne-a-biezace-uwarunkowania-gospodarcze-waloryzacje-wynagrodzen-i-rozw/34963
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasada-niezmiennosci-umow-o-zamowienia-publiczne-a-biezace-uwarunkowania-gospodarcze-waloryzacje-wynagrodzen-i-rozw/34963
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/zasada-niezmiennosci-umow-o-zamowienia-publiczne-a-biezace-uwarunkowania-gospodarcze-waloryzacje-wynagrodzen-i-rozw/34963
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/dokumentacja-projektowa-oraz-program-funkcjonalno-uzytkowy-a-realizacja-robot-budowlanych/34964
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/dokumentacja-projektowa-oraz-program-funkcjonalno-uzytkowy-a-realizacja-robot-budowlanych/34964
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/udzielanie-zamowien-in-house-przez-samorzady-warunki-procedura-finansowanie-1/35644
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/zamowienia-publiczne/udzielanie-zamowien-in-house-przez-samorzady-warunki-procedura-finansowanie-1/35644
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wystawianie-ujmowanie-i-rozliczanie-dla-celow-vat-faktur-oraz-faktur-korygujacych/34323
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wystawianie-ujmowanie-i-rozliczanie-dla-celow-vat-faktur-oraz-faktur-korygujacych/34323
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/odpowiedzialnosc-z-tytulu-naruszenia-dyscypliny-finansow-publicznych/33953
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/przeprowadzanie-i-rozliczanie-inwestycji-w-jst-i-jej-jednostkach-podleglych-z-uwzglednieniem-srodkow-min-z-polskieg/33643
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/przeprowadzanie-i-rozliczanie-inwestycji-w-jst-i-jej-jednostkach-podleglych-z-uwzglednieniem-srodkow-min-z-polskieg/33643
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/przeprowadzanie-i-rozliczanie-inwestycji-w-jst-i-jej-jednostkach-podleglych-z-uwzglednieniem-srodkow-min-z-polskieg/33643
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ewidencja-ksiegowa-w-jst-w-praktyce-plany-kont-operacje-ksiegowe-na-zasadach-okreslonych-w-zalaczniku-nr-3-rozporza/34071
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ewidencja-ksiegowa-w-jst-w-praktyce-plany-kont-operacje-ksiegowe-na-zasadach-okreslonych-w-zalaczniku-nr-3-rozporza/34071
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ewidencja-ksiegowa-w-jst-w-praktyce-plany-kont-operacje-ksiegowe-na-zasadach-okreslonych-w-zalaczniku-nr-3-rozporza/34071
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ulgi-w-splacie-naleznosci-cywilnoprawnych-jst-jak-przeprowadzic-i-udokumentowac-postepowanie-aby-nie-narazic-sie-na/33827
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ulgi-w-splacie-naleznosci-cywilnoprawnych-jst-jak-przeprowadzic-i-udokumentowac-postepowanie-aby-nie-narazic-sie-na/33827
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/ulgi-w-splacie-naleznosci-cywilnoprawnych-jst-jak-przeprowadzic-i-udokumentowac-postepowanie-aby-nie-narazic-sie-na/33827
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wykonywanie-planu-finansowego-samorzadowej-jednostki-budzetowej-w-2022-roku/33920
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wykonywanie-planu-finansowego-samorzadowej-jednostki-budzetowej-w-2022-roku/33920
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-2022-roku/34373
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rejestr-umow-a-zaangazowanie-zobowiazania-wydatki-2/33470
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 25 maja 

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu 
terytorialnego w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mienia 
komunalnego w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i 

prawnym 

 26 maja Zadania j.s.t. a kwestia pomocy dla Ukrainy w rozliczeniach j.s.t 

 26-27 maja Podatek VAT od podstaw z uwzględnieniem aktualnych przepisów 

 27 maja  
Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po 

zmianach przepisów 

 30 maja 
Wpływ zmian w VAT w 2022 roku na rozliczenia w JST. Kolejne 

propozycje nowelizacji przepisów 

 30 maja  
Egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 

publicznoprawnych w 2022 roku 

 31 maja  

Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i 

sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w świetle 
wyników kontroli RIO i NIK 

 31 maja 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Uchwała 

budżetowa, WPF, zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, 
dokonywanie wydatków 

 2 czerwca  
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz 
sprawozdawczość budżetowa 

 3 czerwca  
Praktyczne aspekty postępowania prowadzonego przez wierzycieli w celu 
wyegzekwowania należności publicznoprawnych w oparciu o ustawę o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 7 czerwca  
Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami 
komunalnymi z udziałem gminy w 2022 r. 

 7 czerwca Plan finansowy instytucji kultury – obowiązki i wyzwania 

 8 czerwca Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania 

 8 czerwca 
Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - ewidencja i 
rozliczanie kosztów w oparciu o regulacje rozporządzenia ministra 

zdrowia i wytyczne AOTMIT 

 9 czerwca Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych w 2022 r 

 14 czerwca 
Podatek vat w działalności jst, jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych w 2022 r. Ewidencja księgowa, problemy i zmiany 

 15 czerwca 
Podatek od transakcji dotyczących prawa użytkowania wieczystego na 

gruncie przepisów o VAT 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/zadania-jst-a-kwestia-pomocy-dla-ukrainy-w-rozliczeniach-jst/35337
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-vat-od-podstaw-z-uwzglednieniem-aktualnych-przepisow/34726
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/polityka-rachunkowosci-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych-po-zmianach-przepisow/33584
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/polityka-rachunkowosci-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych-po-zmianach-przepisow/33584
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wplyw-zmian-w-vat-w-2022-roku-na-rozliczenia-w-jst-kolejne-propozycje-nowelizacji-przepisow/34328
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/wplyw-zmian-w-vat-w-2022-roku-na-rozliczenia-w-jst-kolejne-propozycje-nowelizacji-przepisow/34328
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/egzekucja-podatkow-i-oplat-lokalnych-oraz-innych-naleznosci-publicznoprawnych-w-2022-roku/33334
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/egzekucja-podatkow-i-oplat-lokalnych-oraz-innych-naleznosci-publicznoprawnych-w-2022-roku/33334
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/nieprawidlowosci-w-gospodarce-finansowej-rachunkowosci-i-sprawozdawczosci-jednostek-sektora-finansow-publicznych-w-1/34324
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/nieprawidlowosci-w-gospodarce-finansowej-rachunkowosci-i-sprawozdawczosci-jednostek-sektora-finansow-publicznych-w-1/34324
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/nieprawidlowosci-w-gospodarce-finansowej-rachunkowosci-i-sprawozdawczosci-jednostek-sektora-finansow-publicznych-w-1/34324
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/dochody-i-wydatki-jednostek-budzetowych-ewidencja-klasyfikacja-oraz-sprawozdawczosc-budzetowa/34824
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/dochody-i-wydatki-jednostek-budzetowych-ewidencja-klasyfikacja-oraz-sprawozdawczosc-budzetowa/34824
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/praktyczne-aspekty-postepowania-prowadzonego-przez-wierzycieli-w-celu-wyegzekwowania-naleznosci-publicznoprawnych-w/35387
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/praktyczne-aspekty-postepowania-prowadzonego-przez-wierzycieli-w-celu-wyegzekwowania-naleznosci-publicznoprawnych-w/35387
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/praktyczne-aspekty-postepowania-prowadzonego-przez-wierzycieli-w-celu-wyegzekwowania-naleznosci-publicznoprawnych-w/35387
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/zasady-nadzoru-wlascicielskiego-sprawowanego-nad-spolkami-komunalnymi-z-udzialem-gminy-w-2022-r/34950
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/zasady-nadzoru-wlascicielskiego-sprawowanego-nad-spolkami-komunalnymi-z-udzialem-gminy-w-2022-r/34950
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/plan-finansowy-instytucji-kultury-obowiazki-i-wyzwania/34877
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/gospodarka-kasowa-i-druki-scislego-zarachowania-1/35434
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-2022-r/33079
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-vat-w-dzialalnosci-jst-jednostek-budzetowych-i-samorzadowych-zakladow-budzetowych-w-2022-r-ewidencja-ksiego/35333
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-vat-w-dzialalnosci-jst-jednostek-budzetowych-i-samorzadowych-zakladow-budzetowych-w-2022-r-ewidencja-ksiego/35333
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-od-transakcji-dotyczacych-prawa-uzytkowania-wieczystego-na-gruncie-przepisow-o-vat/36133
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-od-transakcji-dotyczacych-prawa-uzytkowania-wieczystego-na-gruncie-przepisow-o-vat/36133
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 21 czerwca  Polityka rachunkowości, finanse i majątek instytucji kultury w 2022 roku 

 21 czerwca  
Sprawozdawczość budżetowa wg obowiązujących przepisów w jst i ich 
jednostkach organizacyjnych za II kwartał 2022 r. 

 22 czerwca Obligacje komunalne w praktyce 

 24 czerwca 
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w ujęciu 

praktycznym 

 24 czerwca Ogólnopolski rejestr umów od lipca 2022 r. 

 24 czerwca  
Postępowanie ze zbędnymi, zużytymi oraz uszkodzonymi składnikami 
majątku, stanowiącego wyposażenie jsfp. Nieodpłatne przekazanie, 
sprzedaż, likwidacja. Aspekty prawne i rachunkowe 

 27 czerwca 
Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów 

budżetowych 

 28 czerwca 
Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek 
od tych opłat i kosztów upomnienia 

 28 czerwca 
Rachunkowość i sprawozdawczość. Kontrola finansowa w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DROGI 

 18 maja  
Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach 
zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu 
zagospodarowania terenu 

 20 maja  
Podatek VAT w nieruchomościach w 2022 r., w tym opłata 

przekształceniowa 

 20 maja  
Postępowania w sprawie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle 
najnowszego orzecznictwa 

 24 maja  Planowanie przestrzenne. Nowe przepisy i nowe informacje 

 26-31 maja  Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami 

 26 maja 

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Obowiązujące przepisy 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektowane zmiany. 
Instytucja koronera 

 27 maja  Audyt prawny nieruchomości 

 3 czerwca  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 

 6 czerwca 
Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości 
publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów 

kontroli 

 7 czerwca Książka obiektu budowlanego w administrowaniu nieruchomościami 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/polityka-rachunkowosci-finanse-i-majatek-instytucji-kultury-w-2022-roku/35112
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/sprawozdawczosc-budzetowa-wg-obowiazujacych-przepisow-w-jst-i-ich-jednostkach-organizacyjnych-za-ii-kwartal-2022-r/34820
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/sprawozdawczosc-budzetowa-wg-obowiazujacych-przepisow-w-jst-i-ich-jednostkach-organizacyjnych-za-ii-kwartal-2022-r/34820
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/obligacje-komunalne-w-praktyce-1/35284
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-w-ujeciu-praktycznym-3/35659
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/inwentaryzacja-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-w-ujeciu-praktycznym-3/35659
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/ogolnopolski-rejestr-umow-od-lipca-2022-r/34587
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/postepowanie-ze-zbednymi-zuzytymi-oraz-uszkodzonymi-skladnikami-majatku-stanowiacego-wyposazenie-jsfp-nieodplatne-p-1/35182
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/postepowanie-ze-zbednymi-zuzytymi-oraz-uszkodzonymi-skladnikami-majatku-stanowiacego-wyposazenie-jsfp-nieodplatne-p-1/35182
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/postepowanie-ze-zbednymi-zuzytymi-oraz-uszkodzonymi-skladnikami-majatku-stanowiacego-wyposazenie-jsfp-nieodplatne-p-1/35182
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych-szkolenie-online/35514
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/praktyczne-zasady-rachunkowosci-budzetowej-dla-jednostek-i-zakladow-budzetowych-szkolenie-online/35514
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/przedawnienie-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-odsetek-od-tych-oplat-i-kosztow-upomnienia/35303
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/przedawnienie-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-odsetek-od-tych-oplat-i-kosztow-upomnienia/35303
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc-kontrola-finansowa-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-1/36075
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rachunkowosc-i-sprawozdawczosc-kontrola-finansowa-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-1/36075
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/wydawanie-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-warunkach-zabudowy-oraz-decyzji-o-przywroceniu-poprzedn-1/32999
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/wydawanie-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-warunkach-zabudowy-oraz-decyzji-o-przywroceniu-poprzedn-1/32999
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/wydawanie-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-warunkach-zabudowy-oraz-decyzji-o-przywroceniu-poprzedn-1/32999
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-vat-w-nieruchomosciach-w-2022-r-w-tym-oplata-przeksztalceniowa/33746
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-vat-w-nieruchomosciach-w-2022-r-w-tym-oplata-przeksztalceniowa/33746
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/postepowania-w-sprawie-renty-planistycznej-i-oplat-adiacenckich-na-tle-najnowszego-orzecznictwa/33483
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/postepowania-w-sprawie-renty-planistycznej-i-oplat-adiacenckich-na-tle-najnowszego-orzecznictwa/33483
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/planowanie-przestrzenne-nowe-przepisy-i-nowe-informacje/33301
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/kurs-specjalista-ds-gospodarki-nieruchomosciami/33443
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/audyt-prawny-nieruchomosci/33007
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/decyzja-o-warunkach-zabudowy-i-zagospodarowaniu-terenu/34634
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/zawieranie-umow-najmu-dzierzawy-i-uzyczenia-nieruchomosci-publicznych-w-swietle-aktualnego-orzecznictwa-i-stanowisk/35306
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/zawieranie-umow-najmu-dzierzawy-i-uzyczenia-nieruchomosci-publicznych-w-swietle-aktualnego-orzecznictwa-i-stanowisk/35306
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/zawieranie-umow-najmu-dzierzawy-i-uzyczenia-nieruchomosci-publicznych-w-swietle-aktualnego-orzecznictwa-i-stanowisk/35306
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/ksiazka-obiektu-budowlanego-w-administrowaniu-nieruchomosciami/35766
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 15 czerwca 
Podatek od transakcji dotyczących prawa użytkowania wieczystego na 
gruncie przepisów o VAT 

 20 czerwca  
Prawne i finansowe konsekwencje uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 20 czerwca Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, dobre praktyki 

 22 czerwca  Ochrona zabytków w gminie. Prawo i praktyka 

 22 czerwca Licencje na taksówki 

 23-24 czerwca  Granice nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym 

 

25-26 

czerwca, 2-3, 
9-10, 16 lipca 
2022 r. 

Kurs: Zarządca nieruchomościami. Licencja zawodowa 

 28 czerwca Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 

 29 czerwca Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu 

 30 czerwca  
Nadawanie, zmiana i znoszenie nazw miejscowości, ulic i ustalanie 

adresów. Prowadzenie EMUiA 

RADNI, BIURA RADY I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 24 maja  

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości, jako 
newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze 
samorządowym 

 6 czerwca  
Wykonywanie zadań rady gminy, poprzez pracę komisji, w tym: komisji 
rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji, w kontekście RODO oraz 

jawności życia publicznego 

 7 czerwca  
Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami 
komunalnymi z udziałem gminy w 2022 r. 

 20 czerwca  
Opracowywanie projektów statutów Jednostek Samorządu Terytorialnego 

i ich zmian. Dobre praktyki pozwalające uniknąć błędów 

 21 czerwca  
Profesjonalna obsługa biura rady JST. Aktualne zagadnienia i praktyczne 
rozwiązania 

FUNDUSZE UE 

 31 maja  

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Uchwała 

budżetowa, WPF, zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, 
dokonywanie wydatków 

 1,7,8 czerwca  Specjalista ds. Funduszy UE – nowy okres programowania 2021-2027 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-od-transakcji-dotyczacych-prawa-uzytkowania-wieczystego-na-gruncie-przepisow-o-vat/36133
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/podatek-od-transakcji-dotyczacych-prawa-uzytkowania-wieczystego-na-gruncie-przepisow-o-vat/36133
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/prawne-i-finansowe-konsekwencje-uchwalania-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego/35105
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/prawne-i-finansowe-konsekwencje-uchwalania-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego/35105
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-pasach-drogowych-procedury-dobre-praktyki/34639
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/ochrona-zabytkow-w-gminie-prawo-i-praktyka-4/34642
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/licencje-na-taksowki-1/34932
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/granice-nieruchomosci-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym/35000
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/kurs-zarzadca-nieruchomosciami-licencja-zawodowa/36122
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/regulowanie-stanu-prawnego-nieruchomosci-2/35648
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/projektowanie-opiniowanie-i-zatwierdzanie-czasowej-organizacji-ruchu/35135
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/nadawanie-zmiana-i-znoszenie-nazw-miejscowosci-ulic-i-ustalanie-adresow-prowadzenie-emuia/34795
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/nadawanie-zmiana-i-znoszenie-nazw-miejscowosci-ulic-i-ustalanie-adresow-prowadzenie-emuia/34795
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/przepisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-walka-z-naduzyciami-i-sygnalizacja-ni/33810
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/wykonywanie-zadan-rady-gminy-poprzez-prace-komisji-w-tym-komisji-rewizyjnej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-w-ko/34636
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/wykonywanie-zadan-rady-gminy-poprzez-prace-komisji-w-tym-komisji-rewizyjnej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-w-ko/34636
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/wykonywanie-zadan-rady-gminy-poprzez-prace-komisji-w-tym-komisji-rewizyjnej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-w-ko/34636
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/zasady-nadzoru-wlascicielskiego-sprawowanego-nad-spolkami-komunalnymi-z-udzialem-gminy-w-2022-r/34950
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/zasady-nadzoru-wlascicielskiego-sprawowanego-nad-spolkami-komunalnymi-z-udzialem-gminy-w-2022-r/34950
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/opracowywanie-projektow-statutow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-zmian-dobre-praktyki-pozwalajace-uniknac/34728
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/opracowywanie-projektow-statutow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-zmian-dobre-praktyki-pozwalajace-uniknac/34728
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/profesjonalna-obsluga-biura-rady-jst-aktualne-zagadnienia-i-praktyczne-rozwiazania/34947
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/radni-biuro-rady/profesjonalna-obsluga-biura-rady-jst-aktualne-zagadnienia-i-praktyczne-rozwiazania/34947
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/rzadowy-fundusz-polski-lad-program-inwestycji-strategicznych-uchwala-budzetowa-wpf-zabezpieczenie-srodkow-na-realiz/34364
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/fundusze-europejskie-i-pomoc-publiczna/specjalista-ds-funduszy-ue-nowy-okres-programowania-2021-2027-4/34109
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 6 czerwca Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych 

KOMUNIKACJA, TRANSPORT 

 17 maja  Kontrola i nadzór stacji kontroli pojazdów 

 18 maja  
Wydawanie decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego zezwolenia, 
lokalizacja urządzeń obcych, opłaty i kary 

  26 maja  
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Obowiązujące przepisy 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektowane zmiany. 
Instytucja koronera 

 20 czerwca  Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, dobre praktyki 

 22 czerwca  Licencje na taksówki 

 29 czerwca  Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 17 maja  Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów 

 19 maja  
Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy o ochronie 
przyrody w praktyce 

 19 maja  
Zarządzanie cmentarzami z uwzględnieniem nowej, planowanej ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych 

 20 maja  Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych 

 20 maja Transformacja samorządu w kierunku niskoemisyjności 

 25 maja  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/fundusze-europejskie-i-pomoc-publiczna/ksiegowanie-wydatkow-rozliczanych-w-projektach-unijnych-6/35282
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/kontrola-i-nadzor-stacji-kontroli-pojazdow/34298
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/wydawanie-decyzji-w-zakresie-zajecia-pasa-drogowego-zezwolenia-lokalizacja-urzadzen-obcych-oplaty-i-kary/34399
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/wydawanie-decyzji-w-zakresie-zajecia-pasa-drogowego-zezwolenia-lokalizacja-urzadzen-obcych-oplaty-i-kary/34399
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-pasach-drogowych-procedury-dobre-praktyki/34639
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/komunikacja-transport-drogi/licencje-na-taksowki-1/34932
Projektowanie,%20opiniowanie%20i%20zatwierdzanie%20czasowej%20organizacji%20ruchu
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/audyt-kontrola-zarzadcze/kontrola-i-nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-z-udzialem-samorzadow-3/33193
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/skuteczne-zarzadzanie-zadrzewieniami-czyli-przepisy-ustawy-o-ochronie-przyrody-w-praktyce-2/33018
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/skuteczne-zarzadzanie-zadrzewieniami-czyli-przepisy-ustawy-o-ochronie-przyrody-w-praktyce-2/33018
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zarzadzanie-cmentarzami-z-uwzglednieniem-nowej-planowanej-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych/32262
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zarzadzanie-cmentarzami-z-uwzglednieniem-nowej-planowanej-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych/32262
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/gospodarka-odpadami-procedura-wydawania-decyzji-administracyjnych-1/33363
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/transformacja-samorzadu-w-kierunku-niskoemisyjnosci/33796
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-2022-roku/34373
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 25 maja 

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu 
terytorialnego w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mienia 
komunalnego w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i 

prawnym 

 26 maja  

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Obowiązujące przepisy 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektowane zmiany. 
Instytucja koronera 

 27 maja  

Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk 

dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 
Procedowanie uchwał rady gminy w sprawie indywidualnych form ochrony 

przyrody (FOP) 

 30 maja  Strategia i taktyka w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie 

 1 czerwca 
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminie i powiatu – teoria 
i praktyka 

 

 9 czerwca 
Wybrane zagadnienia prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii prawa własności wód 

 10-14 czerwca Kurs: Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 13 czerwca 
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy oraz udzielanie pomocy 

obywatelom Ukrainy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

 14 czerwca 
Usuwanie drzew w lasach. Wycinki bez UPUL lub niezgodnie z UPUL, 
nakazy wycinki. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów 
niepaństwowych 

 20 czerwca  Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, dobre praktyki 

KULTURA, PROMOCJA, NGO 

 18 maja  
Kompendium wiedzy głównego księgowego instytucji kultury w 2022 roku 
– aspekty rachunkowe, podatkowe i finansowe. rejestr umów nowym 

obowiązkiem jsfp 

 18 maja  
Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2022 r. z 
uwzględnieniem ustawy o dostępności 

 19 maja  Prawne aspekty komunikacji i public relations 

 24 maja  
Zamówienia Publiczne w instytucjach kultury. Przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
poniżej progu unijnego 

 2 czerwca  
Zarządzanie muzealiami i wyposażeniem oraz komisyjna kontrolna 
zgodności i inwentaryzacja w muzeach państwowych i samorządowych – 
aspekty prawne i rachunkowe w 2022 r. 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zasady-prowadzenia-ewidencji-mienia-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-roku-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-mi/33702
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-z-zagranicy-obowiazujace-przepisy-ustawy-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych-oraz-pr/33673
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/ustanawianie-pomnikow-przyrody-uzytkow-ekologicznych-stanowisk-dokumentacyjnych-oraz-zespolow-przyrodniczo-krajobra/33362
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/ustanawianie-pomnikow-przyrody-uzytkow-ekologicznych-stanowisk-dokumentacyjnych-oraz-zespolow-przyrodniczo-krajobra/33362
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/ustanawianie-pomnikow-przyrody-uzytkow-ekologicznych-stanowisk-dokumentacyjnych-oraz-zespolow-przyrodniczo-krajobra/33362
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/ustanawianie-pomnikow-przyrody-uzytkow-ekologicznych-stanowisk-dokumentacyjnych-oraz-zespolow-przyrodniczo-krajobra/33362
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/strategia-i-taktyka-w-kontekscie-kosztow-gospodarki-odpadami-w-gminie/34313
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/problematyka-zwierzat-w-kontekscie-zadan-gminy-i-powiatu-teoria-i-praktyka-1/35697
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/problematyka-zwierzat-w-kontekscie-zadan-gminy-i-powiatu-teoria-i-praktyka-1/35697
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/wybrane-zagadnienia-prawa-wodnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-kwestii-prawa-wlasnosci-wod/35843
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/wybrane-zagadnienia-prawa-wodnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-kwestii-prawa-wlasnosci-wod/35843
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/kurs-specjalista-ds-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/35761
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-oraz-udzielanie-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zakresie-zaspokajania-potrzeb-m/35536
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-oraz-udzielanie-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zakresie-zaspokajania-potrzeb-m/35536
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-lasach-wycinki-bez-upul-lub-niezgodnie-z-upul-nakazy-wycinki-nadzor-organow-oraz-prawa-wlascicieli/35840
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-lasach-wycinki-bez-upul-lub-niezgodnie-z-upul-nakazy-wycinki-nadzor-organow-oraz-prawa-wlascicieli/35840
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-lasach-wycinki-bez-upul-lub-niezgodnie-z-upul-nakazy-wycinki-nadzor-organow-oraz-prawa-wlascicieli/35840
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/ochrona-srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/usuwanie-drzew-w-pasach-drogowych-procedury-dobre-praktyki/34639
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/kompendium-wiedzy-glownego-ksiegowego-instytucji-kultury-w-2022-roku-aspekty-rachunkowe-podatkowe-i-finansowe-rejes/33629
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/kompendium-wiedzy-glownego-ksiegowego-instytucji-kultury-w-2022-roku-aspekty-rachunkowe-podatkowe-i-finansowe-rejes/33629
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/kompendium-wiedzy-glownego-ksiegowego-instytucji-kultury-w-2022-roku-aspekty-rachunkowe-podatkowe-i-finansowe-rejes/33629
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/realizacja-zadan-zleconych-organizacjom-pozarzadowym-w-2022-r-z-uwzglednieniem-ustawy-o-dostepnosci/35183
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/realizacja-zadan-zleconych-organizacjom-pozarzadowym-w-2022-r-z-uwzglednieniem-ustawy-o-dostepnosci/35183
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/prawne-aspekty-komunikacji-i-public-relations/34007
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zamowienia-publiczne-w-instytucjach-kultury-przygotowanie-i-przeprowadzenie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-pu/30741
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zarzadzanie-muzealiami-i-wyposazeniem-oraz-komisyjna-kontrolna-zgodnosci-i-inwentaryzacja-w-muzeach-panstwowych-i-s-1/35073
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zarzadzanie-muzealiami-i-wyposazeniem-oraz-komisyjna-kontrolna-zgodnosci-i-inwentaryzacja-w-muzeach-panstwowych-i-s-1/35073
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/zarzadzanie-muzealiami-i-wyposazeniem-oraz-komisyjna-kontrolna-zgodnosci-i-inwentaryzacja-w-muzeach-panstwowych-i-s-1/35073
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 7 czerwca Plan finansowy instytucji kultury – obowiązki i wyzwania 

 13 czerwca  Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce 

 21 czerwca  Polityka rachunkowości, finanse i majątek instytucji kultury w 2022 roku 

 22 czerwca  Ochrona zabytków w gminie. Prawo i praktyka 

 22 czerwca Jak promować instytucję kultury przy niskim budżecie? 

 23 czerwca  
Strategia promowania marki terytorialnej. Jak przygotować dokument 
strategiczny. Przewodnik krok po kroku 

 23 czerwca Wpływ Polskiego Ładu na rachunkowość w NGO 

 27 czerwca 
Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań 
zleconych organizacjom pozarządowym 

 28 czerwca  
Korzystanie z wizerunku i jego ochrona na gruncie przepisów prawa, w 
szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

RODO 

 29 czerwca Jak właściwie prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową? 

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 18 maja  
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – praktyczne 
zajęcia dla urzędników gminnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian 

przepisów 

 20 maja  Stosowanie przepisów ustawy o dowodach osobistych po zmianach 

 25 maja  Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca 

 30 maja  
Meldowanie cudzoziemców, ewidencja ludności - praktyczne stosowanie 

przepisów 

 2 czerwca  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od „a” do „z” 

 3 czerwca 
Zasady wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestrów 
ludności: RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych po 

zmianach w 2021 i 2022 r. 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/plan-finansowy-instytucji-kultury-obowiazki-i-wyzwania/34877
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-w-praktyce/34825
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/polityka-rachunkowosci-finanse-i-majatek-instytucji-kultury-w-2022-roku/35112
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/ochrona-zabytkow-w-gminie-prawo-i-praktyka-4/34642
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/jak-promowac-instytucje-kultury-przy-niskim-budzecie-1/35768
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/strategia-promowania-marki-terytorialnej-jak-przygotowac-dokument-strategiczny-przewodnik-krok-po-kroku/34640
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/strategia-promowania-marki-terytorialnej-jak-przygotowac-dokument-strategiczny-przewodnik-krok-po-kroku/34640
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/wplyw-polskiego-ladu-na-rachunkowosc-w-ngo/35758
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/rozliczanie-i-kontrola-dotacji-przekazywanych-na-realizacje-zadan-zleconych-organizacjom-pozarzadowym/36155
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/rozliczanie-i-kontrola-dotacji-przekazywanych-na-realizacje-zadan-zleconych-organizacjom-pozarzadowym/36155
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/korzystanie-z-wizerunku-i-jego-ochrona-na-gruncie-przepisow-prawa-w-szczegolnosci-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawa-1/34826
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/kultura-sport-ngo-promocja/jak-wlasciwie-prowadzic-rejestr-instytucji-kultury-i-ksiege-rejestrowa-1/35438
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-praktyczne-zajecia-dla-urzednikow-gminnych-z-uwzglednieniem-naj/32995
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-praktyczne-zajecia-dla-urzednikow-gminnych-z-uwzglednieniem-naj/32995
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/wydawanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-praktyczne-zajecia-dla-urzednikow-gminnych-z-uwzglednieniem-naj/32995
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/stosowanie-przepisow-ustawy-o-dowodach-osobistych-po-zmianach/34193
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/zawarcie-zwiazku-malzenskiego-przez-cudzoziemca/34581
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/meldowanie-cudzoziemcow-ewidencja-ludnosci-praktyczne-stosowanie-przepisow-1/33798
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/meldowanie-cudzoziemcow-ewidencja-ludnosci-praktyczne-stosowanie-przepisow-1/33798
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-od-a-do-z/34948
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/zasady-wydawania-zaswiadczen-i-udostepniania-danych-z-rejestrow-ludnosci-rm-rzc-rejestru-pesel-rdo-kopert-dowodowyc/36024
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/zasady-wydawania-zaswiadczen-i-udostepniania-danych-z-rejestrow-ludnosci-rm-rzc-rejestru-pesel-rdo-kopert-dowodowyc/36024
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/zasady-wydawania-zaswiadczen-i-udostepniania-danych-z-rejestrow-ludnosci-rm-rzc-rejestru-pesel-rdo-kopert-dowodowyc/36024
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14,21,22 
czerwca 

Kurs dla kierowników USC: Obowiązki kierownika USC. Rejestracja stanu 
cywilnego. Wydawanie dokumentów. Zmiana imienia i nazwiska 

 22 czerwca  
Przygotowanie do kontroli wojewody w zakresie przyjmowania, 
przekształcania i archiwizacji wniosków o wpis do CEIDG 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 

 16 maja  
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. i przepisy ustaw 

 18 maja  
Formalno – prawne zasady funkcjonowania gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, z uwzględnieniem ostatnich 
zmian, w szczególności nowelizacji ustawy o  zdrowiu publicznym 

 19 maja  Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych 

 20 maja  
Przyznawanie świadczeń na podstawie znowelizowanej specustawy 
„ukraińskiej” 

 26 maja  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – prawo uczniów do 

stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji 
dotyczących uczniów z Ukrainy 

 2 czerwca  
Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz 
dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawnymi 

 8 czerwca 
Dodatek osłonowy i mieszkaniowy jako forma wsparcia mieszkańców 
gminy. Tryb wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie 

 8 czerwca 

Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - ewidencja i 

rozliczanie kosztów w oparciu o regulacje rozporządzenia ministra 
zdrowia i wytyczne AOTMIT 

 13 czerwca  Problemy w realizacji świadczeń w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

 21 czerwca 
Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - ustalanie, umarzanie oraz 

rozkładanie na raty. Procedura i wydawanie decyzji 

OŚWIATA 

 16-17 maja  
Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium 
wiedzy dla osób prowadzących kadry w oświacie 

 19 maja  
Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach 

(standardy zatrudnienia) 

 23 maja  
Zamówienia publiczne w zakresie wyżywienia w szkołach od 1 września 

2022 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Rejestr umów 

 25 maja  
Rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania 
przedszkolnego – warsztaty 

 26 maja  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – prawo uczniów do 

stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji 
dotyczących uczniów z Ukrainy 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/kurs-dla-kierownikow-usc-obowiazki-kierownika-usc-rejestracja-stanu-cywilnego-wydawanie-dokumentow-zmiana-imienia-i/36008
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/usc-ewidencja-ludnosci-dowody-osobiste/kurs-dla-kierownikow-usc-obowiazki-kierownika-usc-rejestracja-stanu-cywilnego-wydawanie-dokumentow-zmiana-imienia-i/36008
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/przygotowanie-do-kontroli-wojewody-w-zakresie-przyjmowania-przeksztalcania-i-archiwizacji-wnioskow-o-wpis-do-ceidg/34876
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/dzialalnosc-gospodarcza-alkohole/przygotowanie-do-kontroli-wojewody-w-zakresie-przyjmowania-przeksztalcania-i-archiwizacji-wnioskow-o-wpis-do-ceidg/34876
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-i-przepisy-ustaw-2/33482
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-i-przepisy-ustaw-2/33482
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/formalno-prawne-zasady-funkcjonowania-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-z-uwzglednieniem-ostatn/32722
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/formalno-prawne-zasady-funkcjonowania-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-z-uwzglednieniem-ostatn/32722
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/formalno-prawne-zasady-funkcjonowania-gminnych-komisji-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-z-uwzglednieniem-ostatn/32722
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/zamowienia-publiczne-w-podmiotach-leczniczych/33163
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przyznawanie-swiadczen-na-podstawie-znowelizowanej-specustawy-ukrainskiej/35029
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przyznawanie-swiadczen-na-podstawie-znowelizowanej-specustawy-ukrainskiej/35029
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/dodatek-oslonowy-i-mieszkaniowy-jako-forma-wsparcia-mieszkancow-gminy-tryb-wydawania-decyzji-administracyjnych-w-ty/35537
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/dodatek-oslonowy-i-mieszkaniowy-jako-forma-wsparcia-mieszkancow-gminy-tryb-wydawania-decyzji-administracyjnych-w-ty/35537
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/standard-rachunku-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-w-oparciu-o-regulacje-rozporzadz/35694
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/problemy-w-realizacji-swiadczen-w-osrodkach-pomocy-spolecznej/34785
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/oplata-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-ustalanie-umarzanie-oraz-rozkladanie-na-raty-procedura-i-wydawanie-decy/35281
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/oplata-za-pobyt-dziecka-w-pieczy-zastepczej-ustalanie-umarzanie-oraz-rozkladanie-na-raty-procedura-i-wydawanie-decy/35281
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-osob-prowadzacych-kadry-w-oswiacie-1/33602
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/sprawy-kadrowe-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-kompendium-wiedzy-dla-osob-prowadzacych-kadry-w-oswiacie-1/33602
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/obowiazek-zatrudniania-specjalistow-w-szkolach-i-przedszkolach-standardy-zatrudnienia/33700
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/obowiazek-zatrudniania-specjalistow-w-szkolach-i-przedszkolach-standardy-zatrudnienia/33700
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zamowienia-publiczne-w-zakresie-wyzywienia-w-szkolach-od-1-wrzesnia-2022-r-w-zwiazku-ze-zmiana-ustawy-prawo-oswiato/33299
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zamowienia-publiczne-w-zakresie-wyzywienia-w-szkolach-od-1-wrzesnia-2022-r-w-zwiazku-ze-zmiana-ustawy-prawo-oswiato/33299
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczenia-finansowe-miedzy-gminami-w-zakresie-kosztow-wychowania-przedszkolnego-warsztaty-1/33606
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczenia-finansowe-miedzy-gminami-w-zakresie-kosztow-wychowania-przedszkolnego-warsztaty-1/33606
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-prawo-uczniow-do-stypendium-szkolnego-oraz-zasilku-szkolnego-z-uwzglednien/33619
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 30-31 maja 

Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie - kompendium wiedzy 
dobrej, instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. 
Wymagania, warunki organizacyjne, rejestracja, dokumentacja, 

zarządzanie, nadzór, kontrola, sprawozdawczość 

 31 maja  
Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk 
kierowniczych i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich szkołach i 

przedszkolach 

 2 czerwca 

Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz 

dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawnymi 

 3 czerwca 

Rozliczanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Jak klasyfikować i 

dokumentować wydatki na kształcenie specjalne? Szkolenie dla 
samorządów i placówek samorządowych 

 6 czerwca Trudne zachowania uczniów z autyzmem – metody pracy i dobre praktyki 

 9 czerwca Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych w 2022 r 

 13 czerwca 
Rozliczenia finansowe miedzy gminami w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

 14 czerwca 
Arkusz Excel w oświacie. Jak go wykorzystać do optymalizacji wydatków 

oświatowych? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zlobki-kluby-dzieciece-dzienni-opiekunowie-kompendium-wiedzy-dobrej-instytucjonalnej-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do/35034
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zlobki-kluby-dzieciece-dzienni-opiekunowie-kompendium-wiedzy-dobrej-instytucjonalnej-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do/35034
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zlobki-kluby-dzieciece-dzienni-opiekunowie-kompendium-wiedzy-dobrej-instytucjonalnej-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do/35034
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/zlobki-kluby-dzieciece-dzienni-opiekunowie-kompendium-wiedzy-dobrej-instytucjonalnej-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do/35034
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/tryb-nadania-stopnia-nauczyciela-mianowanego-powierzanie-stanowisk-kierowniczych-i-zatrudnianie-obywateli-ukrainy-w/33303
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/tryb-nadania-stopnia-nauczyciela-mianowanego-powierzanie-stanowisk-kierowniczych-i-zatrudnianie-obywateli-ukrainy-w/33303
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/tryb-nadania-stopnia-nauczyciela-mianowanego-powierzanie-stanowisk-kierowniczych-i-zatrudnianie-obywateli-ukrainy-w/33303
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/pomoc-spoleczna-zdrowie/przygotowanie-zakladu-zywienia-zbiorowego-do-kontroli-sanitarnej-oraz-dokumentacja-ghp-gmp-i-haccp-zgodnie-z-aktual/35136
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-jak-klasyfikowac-i-dokumentowac-wydatki-na-ksztalcenie-specjalne-1/35495
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-jak-klasyfikowac-i-dokumentowac-wydatki-na-ksztalcenie-specjalne-1/35495
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczanie-subwencji-na-uczniow-niepelnosprawnych-jak-klasyfikowac-i-dokumentowac-wydatki-na-ksztalcenie-specjalne-1/35495
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/trudne-zachowania-uczniow-z-autyzmem-metody-pracy-i-dobre-praktyki/35305
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/finanse-rachunkowosc-podatki/inwentaryzacja-w-jednostkach-oswiatowych-w-2022-r/33079
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczenia-finansowe-miedzy-gminami-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego/35649
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/rozliczenia-finansowe-miedzy-gminami-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego/35649
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/arkusz-excel-w-oswiacie-jak-go-wykorzystac-do-optymalizacji-wydatkow-oswiatowych/35540
https://frdl.rzeszow.pl/szkolenia-otwarte/oswiata/arkusz-excel-w-oswiacie-jak-go-wykorzystac-do-optymalizacji-wydatkow-oswiatowych/35540
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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 22” możesz 
uzyskać lub zapewnić swojemu zespołowi elastyczny dostęp 
do wygodnych i bezpiecznych szkoleń online w jeszcze 
korzystniejszych cenach przez cały rok. 
 

NAJSZERSZA OFERA PROFESJONALNYCH SZKOLEŃ ONLINE - TYLKO AKTUALNE I 
ROZWOJOWE TEMATY 

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. 
 

 
 

 

- 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 osobiste 

- 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… 
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TRENERZY FRDL - TRZYMAMY WYSOKIE STANDARDY 
  

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. 
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. 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 22” 
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Regulamin promocji: 
 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Pakiety szkoleniowe 2022”, 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4. Promocja dotyczy określonej liczby osobodni szkoleń otwartych online dostępnych na 
stronie www.frdl.org.pl w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

5. Zgłaszając się na każde szkolenie wchodzącego do pakietu szkoleń wypełniając formularz 
zgłoszeniowy w polu uwagi należy umieścić informację „zgłoszenie w ramach pakietu 
szkoleniowego”. 

6. 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. 

7. Jeżeli pakiet szkoleń został niewykorzystany w 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. 

8. 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. 

9. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie www.frdl.org.pl 
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie ORGANIZATOROWI i 

będę rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.frdl.org.pl/
http://www.frdl.org.pl/
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SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU 
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. 

CO NAS WYRÓŻNIA? 

• Znamy uwarunkowania działania administracji publicznej, 

• Konsultujemy prawne podstawy działania samorządu lokalnego, 

• Posiadamy bogatą ofertę szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji, 

• Współpracujemy z ekspertami, wykładowcami i praktykami posiadającymi doświadczenie 

zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych, np. RIO, SKO, sądy. 

• Jesteśmy otwarci na nowe idee zarządzania w administracji publicznej, 

• Oferujemy różnorodne i fachowe produkty szkoleniowo – doradcze. 

WIELE KATEGORII SZKOLEŃ 
• KPA, DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE 
• INSTRUKCJA KANCELARYJNA i EZD, ARCHIWIZACJA, 

EPUAP 
• 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: www.frdl.rzeszow.pl 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  im. Jerzego Regulskiego 
Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 

ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów 
post@frdl.rzeszow.pl 

tel. 17 862 69 64 
 

http://www.frdl.rzeszow.pl/

