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04.05.2020 r. 
Proces budowlany w praktyce świetle najnowszych zmian w ustawie prawo budowalne. 

Procedury realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

04.05.2020 r. Likwidacja zaległości w dochodach cywilnoprawnych JST w dobie COVID-19 

05.05.2020 r. Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa 

05.05.2020 r. Ustawa o ewidencji ludności - najnowsze zmiany w formularzach meldunkowych 

05.05.2020 r. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych 2020/2021 przez samorządy 

05.05.2020 r. 
Epidemia COVID-19 a ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 

Rodzinny wywiad środowiskowy. 

06.05.2020 r. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2020 r. 

06.05.2020 r. 
Zadania gmin w ramach CEIDG - Konstytucja biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem 

osoby fizycznej - zmiany przepisów 

06.05.2020 r. Koronawirus a zlecanie zadań publicznych 

06.05.2020 r. 
Gmina i Skarb Państwa jako strona umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem 

szczególnych regulacji wynikających ze stanu epidemii 

06.05.2020 r. 
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych - praktyczne aspekty 

gospodarowania 

07.05.2020 r. 
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji 

procedury NK w czasie pandemii 

07.05.2020 r. 
Działalność Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w okresie 

pandemii i po niej - cyfryzacja zasobów i procedur 

07.05.2020 r. 
Subwencja oświatowa w praktyce. Wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej 

planować i optymalizować wydatki na oświatę 

07.05.2020 r. Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetów samorządowych 

07.05.2020 r. Składanie i analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników JST 

08.05.2020 r. Zamówienia publiczne w dobie epidemii COVID-19 

08.05.2020 r. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie pandemii koronawirusa. 

08.05.2020 r. 
Elektroniczna dokumentacja medyczna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 

r. i przepisy ustaw 

08.05.2020 r. 
Wydawanie pozwoleń na transport zwłok z zagranicy i inne obowiązki powiatu na gruncie 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w dobie epidemii 

11.05.2020 r. 

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, wotum zaufania i absolutorium dla organu 

wykonawczego w roku 2020 - aspekty prawne i uwarunkowania wynikające z ograniczeń w 

związku z COVID-19 

11.05.2020 r. 
Umowy w obrocie gospodarczym - zmiana zakresu zobowiązań wynikających z umów na 

skutek stanu pandemii obowiązującego na terytorium RP 

11.05.2020 r. Gospodarka mieszkaniowa w aktach prawa miejscowego 

12.05.2020 r. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, trudnych, stresujących, wywołujących lęk 

12-13.05.2020 

r. 
VAT - kurs z uwzględnieniem aktualnych przepisów 

13.05.2020 r. Realizacja projektów UE w przypadku wystąpienia siły wyższej 

14.05.2020 r. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 

14.05.2020 r. 
Samorządowe prawo pracy w 2020 - zmiany i przegląd problematycznych zagadnień dla 

praktyków 
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14.05.2020 r. 
Bezpieczna praca zdalna w administracji publicznej - kompendium wiedzy pracownika 

jednostki w zakresie cyberbezpieczeństwa 

15.05.2020 r. Archiwum zakładowe i składnice akt dla początkujących archiwistów 

15.05.2020 r. Działalność samorządowych instytucji kultury podczas stanu epidemii 

18.05.2020 r. 
Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków dofinansowanych ze środków UE w trakcie 

pandemii 

18.05.2020 r. 
Dokument elektroniczny w urzędzie - procedury administracyjne, postępowanie z e-

dokumentem 

18.05.2020 r. 

Nowe gminne programy pomocowe dla przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa 

(tarcza antykryzysowa). Zasady udzielania ulg w zapłacie podatków i opłat z uwzględnieniem 

nowych przepisów o pomocy publicznej 

18.05.2020 r. 
Facebook w trudnych czasach. Jak zarządzać w kryzysie obecnością na FB i tworzyć 

angażujące treści? 

20.05.2020 
Zamówienia publiczne w czasie obowiązujących ograniczeń związanych ze stanem epidemii 

COVID-19 

20.05.2020 

Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty oraz odstąpienie od dochodzenia należności 

cywilnoprawnych należnych Skarbowi Państwa lub JST ustalonych na podstawie ustawy o 

gospodarce nieruchomościowi i Kodeksu cywilnego w oparciu o specustawę zwalczania 

skutków COVID-19 

21.05.2020 

KPA z uwzględnieniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych - wybrane zagadnienia praktyczne 

21.05.2020 
Dochody i wydatki jednostek budżetowych - praktyczne aspekty realizacji, również w sytuacji 

epidemii 

22.05.2020 

Przyznawanie świadczeń opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - 

najnowsze trendy orzecznicze, przyznawanie świadczeń w czasie epidemii. Zasiłek 

pielęgnacyjny - specjalny zasiłek opiekuńczy - świadczenie pielęgnacyjne 

21.05.2020 
Koronawirus a RODO. Ochrona informacji i danych osobowych w czasie zagrożenia 

pandemią wirusa COVID-19 

22.05.2020 
Koronawirus a zasady udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznych na 

wniosek 

25.05.2020 Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) 

25.05.2020 

Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa” w świetle 

aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, 

sporządzania dokumentów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z 

wydatkowanych środków funduszu sołeckiego) 

26.05.2020 Rachunkowość jednostek budżetowych w 2020 roku 

27.05.2020 Stypendia i zasiłki szkolne czyli pomoc materialna dla uczniów 

28.05.2020 
Ochrona informacji niejawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Organizacja pracy 

kancelarii materiałów niejawnych. 

28.05.2020 
Rozliczenia finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów nie będących mieszkańcami 

gminy prowadzącej lub dotującej przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 

  



CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI? 

 

Więcej szkoleń on-line na stronie www.mistia.org.pl 
 
 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków 

mail: szkolenia@mistia.org.pl 

tel.: +48 12 623 72 44 

kom.: 575 850 930 

 Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać 
się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie 
na czacie, porozmawiać z innymi uczestnikami. 
 

 Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi 
trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają 
Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 
 

 
 

Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego 
materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. 
 

 Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać 
pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub  
w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 
 

 Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio 
przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny 
jest komputer z dostępem do Internetu.  
 

 Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby 
Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera 
w komputerze nie jest konieczna.  
 

 Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres 
e - mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). 
Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której 
planowane jest jego rozpoczęcie.  
 

 Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy 
korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie 
we wskazanym przez nas terminie. 
 

  Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały 
szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, 
w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za 
szkolenie na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem. 
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