KONFERENCJA
ON-LINE, 30 WRZEŚNIA 2020 R.

FORUM KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I
SPÓŁEK KOMUNALNYCH
PROGRAM KONFERENCJI

KONFERENCJA ON-LINE

CELE I KORZYŚCI:
Spotkanie z członkami Forum i wymiana
doświadczeń związanych z aktualnymi
wyzwaniami stojącymi przed osobami
zarządzającymi organizację usług
komunalnych na terenie gminy.
ADRESACI:
Członkowie i sympatycy Forum Kierowników
Jednostek i Spółek Komunalnych, osoby
zarządzające świadczenie usług komunalnych
w jednostce samorządu terytorialnego
PROWADZĄCY:
dr Jędrzej Bujny doktor nauk prawnych,
adiunkt w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Piotr Kochnowicz Doświadczony specjalista
w Asseco Data Systems S.A
Artur Marcinkowski Przewodniczący Rady,
pomysłodawca i założyciel Fundacji Widzialni
Agnieszka Tylutka- Gelio Psycholog, trener,
specjalista z zakresu m.in. komunikacji
personalnej, rozwiązywania konfliktów.
Beata Tomaszek Specjalistka ds. marketingu,
promocji i reklamy z wieloletnim
doświadczeniem w międzynarodowych
korporacjach, trenerka, konsultant
marketingowo-biznesowy
PLANUJEMY, ABY CELEM FORUM BYŁO:
Podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie
umiejętności osób kierujących jednostkami
w zakresie szeroko pojętych usług
komunalnych:
 przez działalność szkoleniową,
 konsultacje,
 wzajemne wspieranie się członków
Forum poprzez wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się w codziennej
pracy.
Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności
członków, Forum spełni ważną rolę
opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa
w zakresie świadczenia usług komunalnych.

Zapraszamy!

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 Otwarcie Konferencji
Marlena Moliszewska-Gumulak – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Tomasz Lemański - Prezes Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych
Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych - przybliżenie
działalności.
WYZWANIA EKONOMICZNE
W OBSZARZE USŁUG KOMUNALNYCH
W OBLICZU COVID-19
Opłaty komunalne w aktualnych uwarunkowaniach prawnych - szanse
i zagrożenia.
dr Jędrzej Bujny - doktor nauk prawnych w Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opłaty za wody opadowe i roztopowe

Opłaty odpadowe

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorcze odprowadzanie

ścieków


Opłaty czynszowe
Opłaty komunalne - możliwości likwidacji zaległości z tytułu opłat za świadczone
usługi komunalne.
INFORMATYZACJA USŁUG KOMUNALNYCH
eBOK internetowe Biuro Obsługi Klienta - nowoczesne narzędzie komunikacji
z Klientem.
Piotr Kochnowicz - Pion Rozwiązań Komunalnych Assecco Date System

Usprawnienie komunikacji z klientem

Ułatwione pozyskanie odczytu urządzenia pomiarowego

Samofakturowanie przez klienta

Składanie wniosków elektronicznych

Zarządca – wspólnoty mieszkaniowe, obsługa podmiotów zarządzanych

Faktura elektroniczna

Płatności on-line

Proste, samodzielne analizy zużyciowe, finansowe klienta.
Dostępność dla wszystkich. Dostosowanie sposobu funkcjonowania instytucji
do zapisów Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Artur Marcinkowski - Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Czym jest dostępność

Grupy osób narażone na wykluczenie cyfrowe

Ustawa o dostępności cyfrowej i Ustawa o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami w pytaniach i odpowiedziach


Akademia dostępności - strony zgodne z WCAG 2.1
Zobacz Nas - ustawa o dostępności wsparcie dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Czy tylko osoby z niepełnosprawnością mają prawo do
dostępności? Podstawy prawne – ustawa. Obszary dostępności
Agnieszka Tylutka- Gelio - Ekspert FRDL, psycholog

Cyfrowa

Architektoniczna

Obsługa klienta
PROMOCJA USŁUG PUBLICZNYCH – DOBRE PRAKTYKI
Jak tworzyć atrakcyjny kontent do social mediów?
Beata Tomaszek - Ekspert FRDL, Specjalistka ds. marketingu, promocji i reklamy

Cechy atrakcyjnego kontentu.

Czy wykorzystujesz możliwości Facebooka, Instagrama, Linkedin?

Jak urozmaicić treść?

Jak często publikować?

Czy istnieje idealny czas publikacji?
15.30 Zakończenie
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TERMIN KONFERENCJI :
30 września 2020 r., godz. 9.30 – 15.30.
CENA:
Członkowie Forum Kierowników Jednostek i Spółek
Komunalnych w ramach składki.
Osoby nie będące Członkami Forum 100 zł netto.
ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na
adres: szkolenia@okst.pl, anna.jagiello@okst.pl lub
poprzez formularz zgłoszenia www.okst.pl do
22 września 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 (fax. 22)
anna.jagiello@okst.pl, szkolenia@okst.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 Konferencja będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez
ekspertów, zadać mu pytanie na czacie i 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 nastąpi na podstawie faktury
przesłanej po szkoleniu mailem.
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Dokonanie zgłoszenia na Konferencję jest
równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora
www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce
prywatności i ochrony danych osobowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA:
Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych
(Konferencja ON-LINE)
30 września 2020 r.
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL DO KONTAKTU
3. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
TAK ☐ NIE ☐
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że jestem członkiem Forum Kierowników Jednostek i Spółek
☐ jestem Członkiem Forum
Komunalnych:
☐ nie jestem Członek Forum
UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail, fax lub formularz na www.okst.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia
najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od
przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem przed lub po szkoleniu (na przelewie prosimy podać nazwę szkolenia lub
jego kod).
NR RACHUNKU: Alior Bank: 82 2490 0005 0000 4600 6708 9097

Podpis osoby upoważnionej
__________________________________

