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Z przyjemnością informujemy, że III Krajowy Kongres Forów 
Skarbników organizowany przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową 
Radę Forów Skarbników JST zaplanowany został na 11 i 12 
maja 2021 roku. 

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w nowoczesnej 
formule poprzez platformę do realizacji wydarzeń online.  

Celem Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja 
wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, 
wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska 
zawodowego. Podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia 
związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami 
w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów 
samorządowych. W dalszej części programu znajdą się 
ważne tematy dotyczące finansów samorządowych 
uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii: 
• wpływ pandemii na budżety samorządowe, 
• wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie 
długiem, 
• planowanie finansowe w kontekście inwestycji, 
• utrzymanie dochodów własnych, 
• finansowanie oświaty i gospodarki odpadami, 
 
i wiele innych tematów aktualnie istotnych dla 
samorządu, dotyczących m.in. rachunkowości 
i sprawozdawczości budżetowej, systemu korekcyjno-
wyrównawczego dochodów, udzielania dotacji czy 
problematyki podatku VAT. 

Szczegóły na kongresskarbnikow.pl 

III KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW 
 



ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE 

 

7,21 i 28 kwietnia 
2021 

Kurs: Nowa, zintegrowana strategia rozwoju gminy – jak opracować krok po kroku strategię 
rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi 

7 kwietnia 2021 
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostce a plan działania na rzecz 
dostępności 

8 kwietnia 2021 
Kontrole podmiotów państwowych i samorządowych przeprowadzane przez archiwa państwowe – 
zasady, przebieg, przygotowanie kontroli 

13 kwietnia 2021 Obsługa klienta w administracji publicznej z zachowaniem zasad i standardów dostępności 

15 kwietnia 2021 Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 

16 kwietnia 2021 Postępowanie z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacja 

19-24 kwietnia 2021 Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 

19 kwietnia 2021 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych 2021 

19 – 21 kwietnia 2021 Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie 

22 kwietnia 2021 Wydawanie decyzji administracyjnych 

27 kwietnia 2021 Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych 

27 kwietnia 2021 Warsztat inspektorów ochrony danych. Powierzanie danych i audyt podmiotów przetwarzających 

27 kwietnia 2021 Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism urzędowych 

27 kwietnia 2021 Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO w praktyce organów administracji publicznej 

28 kwietnia 2021 Wydawanie decyzji administracyjnych. Elementy decyzji. Postępowanie 

 
5, 6, 7 maja 2021 Kurs: ochrona informacji niejawnych 

 
10 maja 2021 Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie zarządzania kryzysowego 

 
13 maja 2021 Kompendium wiedzy koordynatora ds. Dostępności 

 
13 maja 2021 

Biuro rzeczy znalezionych. Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi. Aspekty prawne, 
ekonomiczne i rachunkowe w 2021 roku 

 
13-14 maja 2021 Warsztaty z zakresu procedury administracyjnej dla pracowników organów administracji publicznej 

 
17-18 maja 2021 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 

 
18-21 maja 2021 Kurs zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych 

 
19-26 maja 2021 KURS: specjalista ds. kadrowych 

 
20 maja 2021 Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych 

 
20 maja 2021 

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem nowych regulacji dotyczących 
doręczeń elektronicznych 



 

FUNDUSZE UE 

 

7 i 21 kwietnia 2021 
Kurs: Nowa, zintegrowana strategia rozwoju gminy – jak opracować krok po kroku strategię 
rozwoju gminy zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi 

 9 kwietnia 2021 Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027 

22 kwietnia 2021 
Możliwości finansowania inwestycji samorządowych w infrastrukturę wod-kan w perspektywie 
2021-2027 

 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE 

 

6 kwietnia 2021 Pomoc społeczna. Zmiany w 2021 roku oraz prawidłowa realizacja świadczeń z pomocy społecznej 

7 kwietnia 2021 Dodatki mieszkaniowe 

15 kwietnia 2021 Żłobki i kluby dziecięce – zakładanie, prowadzenie, finansowanie, nadzór i kontrola 

15 kwietnia 2021 
Ustawa o wspieraniu rodziny. Procedury administracyjne przyznawania oraz pomocy PFRON. Najnowsze 
orzecznictwo sądowo-administracyjne 

15 kwietnia 2021 
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. I nowe zalecenia żywieniowe. Realizacja w żywieniu zbiorowym 
dzieci i młodzieży 

19 kwietnia 2021 
Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za dom pomocy 
społecznej. Najnowsze regulacje prawne i orzecznicze owe normy żywienia z grudnia 2020 r. I nowe 
zalecenia żywieniowe. Realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży 

19 kwietnia 2021 
Wycena i rozliczanie procedur medycznych zgodnie ze standardem rachunku kosztów u 
świadczeniodawców 

21 kwietnia 2021 Świadczenie pielęgnacyjne w teorii i orzecznictwie 

22 kwietnia 2021 Praktyczne aspekty funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

26 kwietnia 2021 Konstruowanie i wdrażanie programów usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej 

 
17 maja 2021 Krajowy plan odbudowy i zwiększenia odporności – na co środki z Funduszu Odbudowy UE 

 
21 maja 2021 Program czyste powietrze - obowiązki ops 

 

 

 
21 maja 2021 

Legislacja samorządowa – jak uniknąć błędów mogących być podstawą stwierdzenia nieważności 
aktów normatywnych przez organy nadzoru i sądy administracyjne? 

 
24 maja 2021 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – kompleksowa analiza procedury 

 
27 maja 2021 Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne 

 
28 maja 2021 KPA – warsztaty konstruowania pism procesowych w sprawach administracyjnych 

 
28 maja 2021 

Kształtowanie wizerunku urzędu. Od badania opinii mieszkańców po skuteczną komunikację w 
trudnych sytuacjach 

 
8 czerwca 2021 E-doręczenie 

 
15 czerwca 2021 Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów 

 
21-24 czerwca 2021 Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia 



FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI 

 

7 kwietnia 2021 Zmiany w sprawozdawczości budżetowej JST i jej jednostek podległych za I kwartał 2021 r. 

7 kwietnia 2021 Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego 

7 kwietnia 2021 
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i 
zleceniobiorcą 

9 kwietnia 2021 
Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie 
płatnego parkowania. Zagadnienia praktyczne 

14 kwietnia 2021 Należności w jst. Realizacja, ewidencja i windykacja 

15 kwietnia 2021 Podatek VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i zmiany w 2021 roku 

15 kwietnia 2021 Faktura VAT, e-faktura i kasy fiskalne po zmianach w 2021 roku 

19 kwietnia 2021 
Księgowość podatków lokalnych i innych należności publicznoprawnych w dobie Covid-19. 
Likwidacja nadpłat i zaległości z uwzględnieniem ostatnich zmian w egzekucji administracyjnej 

19 kwietnia 2021 
Odsetki od 40/70/100 euro oraz odsetki za 2020 rok po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian wynikających z COVID-19, innych aktów prawnych i wyroku trybunału sprawiedliwości 

19 kwietnia 2021 Inwentaryzacja w JSFP w dobie pandemii koronawirusa 

19 kwietnia 2021 Podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2021 roku. Nowości i bieżące problemy 

23 kwietnia 2021 
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. 
Dotacje a COVID-19. 

23 kwietnia 2021 
Schematy podatkowe w jst – prawidłowe raportowanie, zakres i terminy. Nieprawidłowości w 
stosowaniu przepisów 

 5 maja 2021 Błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych 

 14 maja 2021 Egzekucja podatków w gminach. Podsumowanie zmian w przepisach 

 17 maja 2021 
Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja zbędnych, zużytych oraz uszkodzonych składników 
majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych. Aspekty prawne i 
rachunkowe w 2021 r. 

 18 maja 2021 
Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok. Prezentacja 
wpływu pandemii COVID19 na wynik i sytuację podmiotu leczniczego 

 19 maja 2021 Klasyfikacja budżetowa według obowiązujących przepisów. Wybrane zagadnienia 

 21 maja 2021 Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

 24 maja 2021 Instytucje Kultury w 2021 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego 

 26 maja 2021 Faktury i kasy rejestrujące w jst 

 27-28 maja 2021 Podatek VAT w samorządzie dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 2021 r. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSP. 
 

14 kwietnia 2021 
Najnowsze przepisy regulujące opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2021 roku. Kontrola przedsiębiorców w czasie pandemii 

16 kwietnia 2021 Meldowanie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 

 
26 kwietnia 2021 

Ustawa o ewidencji ludności. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz 
wydawanie zaświadczeń 



 
27 kwietnia 2021 Kontrola i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów 

 
17 czerwca 2021 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce gminy 

 

PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE 

 

7 kwietnia 2021 Zmiany w przepisach prawa pracy czyli jak pracować stosując aktualne przepisy Kodeksu Pracy 
7 kwietnia 2021 

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i 
zleceniobiorcą 

12 kwietnia 2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku w dobie pandemii koronawirusa 

12-13 kwietnia 2021 
Informacja zwrotna i wyprzedzająca w procesie komunikacji oceny pracownika (feedback i 
feedforward) 

14-15 kwietnia 2021 Specjalista ds. kadr w jednostce samorządu terytorialnego 

20 kwietnia 2021 Poprawne rozwiązanie umowy o pracę 

21 kwietnia 2021 Umowa zlecenia, umowa o dzieło. Kontrakt menadżerski po zmianach od 2021 roku 

29 kwietnia 2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe. Weryfikacja dokumentów. Orzecznictwo. Planowane zmiany 

6 maja 2021 Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac 

10 maja 2021 Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w świetle wytycznych Archiwów Państwowych 

28 maja 2021 Wypadek przy pracy. Postępowanie i dokumentacja 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
7,13,16 i 21 kwietnia 

2021 

Kurs: Specjalista ds. zamówień publicznych. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami nowego prawa zamówień 
publicznych 

13 kwietnia 2021 Specyfikacja warunków zamówienia w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym 

20 kwietnia 2021 Najczęstsze błędy popełniane podczas planowania, szacowania i przygotowania zamówienia 

27 kwietnia 2021 
Zasady udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł i innych wyłączonych z obowiązku stosowania 
ustawy PZP 

 
19 maja 2021 Elektronizacja zamówień publicznych 

 

RADNI, BIURA RADY I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 
8 kwietnia 2021 Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych 

12 kwietnia 2021 
ABC funkcjonowania organu stanowiącego JST i biura rady. Aktualne zagadnienia w bieżącej pracy 
i praktyczne rozwiązania 

13 kwietnia 2021 
Procedura absolutoryjna w okresie COVID w 2021 r. – szczególne obowiązki i zasady działania 
komisji rewizyjnej oraz rady jednostki samorządu terytorialnego 

20-21 kwietnia 2021 
Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem stanowieniem stanowienia aktów 
prawa miejscowego 

22 kwietnia 2021 
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla organu wykonawczego w 
roku 2021 

 
18 maja 2021 ABC Biura Rady 



 

 

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DROGI 

 

9 kwietnia 2021 
Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie 
płatnego parkowania. Zagadnienia praktyczne 

12 kwietnia 2021 Gminne akty planistyczne. Legalizacja. Stwierdzanie nieważności. Cyfryzacja uchwał planistycznych 

14 kwietnia 2021 
Przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w 
trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

15 kwietnia 2021 
Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, 
zatwierdzanie organizacji ruchu. 

19-20 kwietnia 2021 
Przetargowe i bezprzetargowe formy zbycia nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i 
stanowiskach organów kontroli 

26 kwietnia 2021 KPA w geodezji z uwzględnieniem zagadnienia doręczeń elektronicznych 

27 kwietnia 2021 Kontrola i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów 

 7 maja 2021 Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków praw do nieruchomości 

 10 maja 2021 Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, wytyczne, dobre praktyki 

 17 maja 2021 Użytkowanie wieczyste po przekształceniach i zmianach 

 18-19 maja 2021 
Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie 
umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę 

 20-21 maja 2021 
Inwestycje drogowe po nowelizacji ustawy prawo budowlane 2020. Stosowanie specustawy 
drogowej (ZRID). 

 26 maja 2021 
Zmienione zasady uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany i wniosek w 
formie elektronicznej) 

 27 maja 2021 Eksmisja z lokali mieszkalnych i użytkowych - przygotowanie postępowań 

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 9 kwietnia 2021 Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych 

12 kwietnia 2021 KPA w ochronie środowiska  

13 kwietnia 2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji 
15 kwietnia 2021 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) 

22 kwietnia 2021 
Możliwości finansowania inwestycji samorządowych w infrastrukturę wod-kan w perspektywie 
2021-2027 

23 kwietnia 2021 
Obowiązki gmin w zakresie organizacji postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 

27 kwietnia 2021 
Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych oraz 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

 
7 maja 2021 

Prawo wodne w 2021 r. – Praktyczne stosowanie przepisów, najczęściej występujące problemy, 
orzecznictwo 

 
20 maja 2021 Uchwała krajobrazowa. Praktyka i problemy 

 
24 czerwca 2021 Wycinka drzew i krzewów, kary administracyjne 



 

 

 

KULTURA, PROMOCJA, NGO 

 

12 kwietnia 2021 Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych w okresie pandemii 

15 kwietnia 2021 Podatek VAT w działalności instytucji kultury – zasady, problemy i zmiany w 2021 roku 
16 kwietnia 2021 Audyt zgodności z RODO w Instytucjach Kultury 

21 kwietnia 2021 
Odpowiedzialność dyrektora muzeum za prawidłowe zarządzanie muzealiami oraz źródłami 
finansowania zasobów majątkowych muzeum w 2021 roku 

23 kwietnia 2021 
Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem dostępności przedstawionych 
treści 

28 kwietnia 2021 
Zlecanie zadań publicznych przez jst w 2021 roku z uwzględnieniem ograniczeń i obostrzeń 
wynikających z pandemii 

29 kwietnia 2021 Efektywna promocja samorządowej i firmowej strony na Facebook’u 

 14 maja 2021 Rejestr instytucji kultury 

OŚWIATA 

 

7 kwietnia 2021 
Zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez organ prowadzący. Wpływ zapisów w 
arkuszu na finanse placówki oświatowej i jst 

9 kwietnia 2021 
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu 
prowadzącego po zmianie przepisów. Wzory dokumentów 

12 kwietnia 2021 
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w 
siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa 

13 kwietnia 2021 
Ruch kadrowy w oświacie. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy przez dyrektora szkoły i 
przedszkola. Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i skuteczność działań kadrowych 
dyrektora placówki oświatowej 

15 kwietnia 2021 
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. I nowe zalecenia żywieniowe. Realizacja w żywieniu 
zbiorowym dzieci i młodzieży 

16 kwietnia 2021 
Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki w czasie epidemii. Zadania jst oraz dyrektorów 
szkół 

19 kwietnia 2021 Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – strategia działania samorządowca 
28 kwietnia 2021 Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych – metryczki na 2021 roku  

 6 maja 2021 Awans zawodowy nauczycieli- zadania dyrektora szkoły i jst, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego 

 10 maja 2021 
Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym – praktyczne 
warsztaty 

 14 maja 2021 
Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych, z uwzględnieniem szkół reorganizowanych i 
likwidacji 

 18 maja 2021 Funkcjonowanie Centrów Usług Wspólnych w praktyce 

 19 maja 2021 Przygotowanie uchwały dotacyjnej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

 28 maja 2021 
Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i 
optymalizować wydatki na oświatę 

 31 maja 2021 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie, z uwzględnieniem zasad ochrony danych 
osobowych 



SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

 
 

Szkolenia zamknięte dla pracowników administracji samorządowej we współpracy 

z ekspertami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego 

Dla pracowników gminy, powiatu, województwa, jednostek organizacyjnych, kadry 

kierowniczej a może radnych? 

Zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem regionalnym FRDL aby porozmawiać o szczegółach 

i otrzymać ofertę praktycznego szkolenia zamkniętego podnoszącego kwalifikacje zespołu 

pracowników. 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 

ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów 

tel. 17 862 69 64 

www.frdl.rzeszow.pl  

post@frdl.rzeszow.pl 


