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Szanowni Państwo Sekretarze 

Miast, Gmin i Powiatów 

województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału  

w 2-dniowym Forum Sekretarzy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które się odbędzie w  

dniach: 14-15 października 2021  r. w Hotelu Mikołajki Resort Hotel &SPA*** Jora Wielka 54 C, 11-730 

Mikołajki 

 

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem  

wynosi 699 zł netto/brutto. 

 

  

 

 

Dzień 1-szy: 14.10.2021 r. 

Temat: Ograniczenia dostępu do informacji publicznej na kanwie najnowszych wyroków  

Prowadzący: Adriana Głuchowska 

 

 

Dzień 2-gi: 15.10.2021 r. 

Temat: Najnowsze zmiany w Prawie Pracy uwzględnieniem pracy zdalnej w Urzędzie, planowane zmiany  

na 2022 rok 

 

Prowadzący: Adriana Głuchowska 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Agnieszka Lipińska 

 

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Szkoleniowych 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Podlaskie Centrum 

ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 

tel. 85 30 70 569 
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Informacje organizacyjne 

 

 

 

Szanowni Państwo,   

szkolenie odbędzie się w dniach 14-15.10.2021 r.  

w Hotelu Mikołajki Resort Hotel &SPA*** Jora Wielka 54 C, 11-730 Mikołajki 

 

Dzień I - 14.10.2021 r. 

10.00-12.00- zakwaterowanie i rejestracja uczestników 

12.00-17.00- szkolenie 

14.00- obiad 

19.00- uroczysta kolacja  

 

Dzień II- 15.10.2021 r. 

8.00-9.00- śniadanie 

9.00-14.00- szkolenie  

14.00- obiad, wykwaterowanie i zakończenia spotkania. 

 

 

Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa do  6 października  2021 r. 

 na adres mailowy: alipinska@frdl.bialystok.pl  

 faksem na numer: 85 / 732 94 84    

 

 

 

W sprawach szczegółowych i organizacyjnych dotyczących szkolenia – prosimy kontaktować się  z 

Agnieszką Lipińską, tel. 85 30 70 569   
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Dzień 1-szy: 14.10.2021 r. 

 

Temat: Ograniczenia dostępu do informacji publicznej na kanwie najnowszych wyroków 
Prowadzący: Adriana Głuchowska 

 

 

1. Wstęp - źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej. 

2. Wniosek o dostęp do informacji publicznej – czym jest informacja publiczna, a co informacją publiczną nie 

jest? Omówienie praktycznych przykładów. 

3. Ograniczenia dostępu do informacji: 

a) Anonimizacja informacji niepodlegających udostępnieniu; 

b) Osoby pełniące funkcje publiczne a udostępnienie danych; 

c) Jawność umów cywilnoprawnych – czy udostępniać umowy? 

d) Majątek publiczny – jawność informacji. 

4. Organizacyjno-techniczne aspekty udostępnienia informacji  

a) Praktyczne omawianie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. 

b) Terminy do udostępnienia informacji publicznej. 

c) Dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej. 

5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej. 

a) Konstrukcja, elementy obligatoryjne oraz forma odmowy udostępnienia informacji publicznej zgodnie z 

KPA. 

b) Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w razie odmowy udostępnienia informacji. 

c) Nieudostępnienie informacji publicznej a odpowiedzialność. 

6. Praktyczne omawianie wzorów dokumentacji oraz wyroków sądu w zakresie dostępu do informacji 

publicznej. 

 

Prowadzący: Adriana Głuchowska 

- ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. 

Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i 

wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych. 

Właściciel firmy zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej 

pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania 

zmierzające do poprawy stanu dokumentacji pracowniczej.  
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Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 

1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń.  

Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w 

WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w 

WSAIB w Gdyni, audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/EIC 27001 – 

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). 

Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy, kontroli zarządczej, dostępu do informacji publicznej oraz 

ochrony danych osobowych dla najbardziej wymagających Klientów kompleksowo wdrażając wszystkie procedury.  

Prowadzi webinaria oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem 

Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR.  

Jest Inspektorem Ochrony Danych w podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego min. 

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, The Greenbrier Companies, BDO Sp z o.o. Sp. K. Zarządzie Mienia 

m.st. Warszawy, Urzędzie Miejskim w Tczewie i jego jednostkach organizacyjnych, w Szpitalach Tczewskich S.A., 

Centrum Usług Wspólnych w Tczewie i ponadto w kilkudziesięciu innych podmiotach z sektora finansów 

publicznych oraz sektora prywatnego. 

 

 

 

 

 

Dzień 2-gi: 15.10.2021 r. 

Temat: Najnowsze zmiany w Prawie Pracy uwzględnieniem pracy zdalnej w Urzędzie, planowane zmiany na 

2022 rok 

 

Prowadzący: Adriana Głuchowska 

1. Zmiany w zakresie prawa pracy w 2021 roku – aspekty praktyczne stosowania przepisów  

2. Zmiany w zakresie wypowiadania stosunku pracy – nowe wzory świadectw pracy, informacji dotyczącej 

odbiory dokumentacji pracowniczej etc 

3. Czas pracy w 2021 i 2022 roku  

a) nowe systemy czasu pracy - zasady ich stosowania i rozliczania  

b) wyjścia służbowe i prywatne 

c) urlopy – co się zmienia??? 

4. Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2021 i 2022 roku!!! – duże zmiany 

http://www.frdl.bialystok.pl/
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5. Regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń – co powinien zawierać i czemu służy – konieczne zmiany w 

2021 i 2022 roku 

6. Praktyczne omówienie zmian w zakresie dokumentacji kadrowej w 2021 roku – na co uważać! 

7. Praca zdalna w praktyce – obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika: 

a) jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną? 

b) czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej? 

c) co z ochroną danych osobowych pracownika podczas pracy zdalnej? 

d) co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? 

e) jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej? 

f) czy konieczne są listy obecności? 

g) Regulamin pracy zdalnej – autorski wzorzec dla jst 

h) wniosek pracownika o umożliwienie pracy zdalnej. 

8. Konsultacje z prelegentem 
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