SZKOLENIE SEKRETARZY ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU GDAŃSKIEGO PZŁ
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje, iż w dniach:
20 listopada 2022 r. w godzinach: 09.00 – 17.00
i
26 listopada 2022 r. w godzinach: 09.00 – 17.00
na terenie siedziby zarządu okręgowego (ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk),
odbywać się będą szkolenia dla sekretarzy zarządów kół łowieckich okręgu gdańskiego.*
Podczas zajęć realizowanych przez prelegentów posiadających dużą wiedzę i wieloletnie
doświadczenie omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.:
− przygotowania i prowadzenia dokumentacji koła w tym dziennika korespondencji,
− rejestrów uchwał walnych zgromadzeń i zarządów kół,
− tworzenia planów działalności koła na dany rok gospodarczy,
− projektu budżetu,
− uchwał,
− protokołów posiedzeń organów koła,
− protokołów komisji
− oraz wielu innych dokumentów obowiązujących w kole.
Omówione zostaną także zasady prowadzenia korespondencji i obiegu dokumentów w kole.
Uczestnicy otrzymają stosowny certyfikat udziału w szkoleniu a także będą mieli możliwość otrzymania
wzorów dokumentów w formie elektronicznej. Prosimy o zabranie na szkolenie PenDrive.
Przewidywany czas zajęć to 8 godzin lekcyjnych i będą to zajęcia jednodniowe realizowane w dniu
wolnym od pracy. Do wyboru dwa terminy: 20 listopada 2022 r. (niedziela) oraz 26 listopada 2022 r.
(sobota). Maksymalna ilość osób na szkoleniu w danym dniu – do 35 uczestników.
Uwaga: warunkiem odbycia się szkoleń jest uczestnictwo minimum 20 osób.
Koszt szkolenia to 270,00 zł od osoby.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
− złożenie „Zgłoszenia/Oświadczenia” jako skanu podpisanego dokumentu pocztą
elektroniczną na adres: s.plichta@pzlow.pl do dnia 16 listopada br.; w mailu proszę również
określić płatnika za szkolenie (indywidualnie czy koło łowieckie).
Opłatę należy uiścić po otrzymaniu od ZO PZŁ w Gdańsku faktury za szkolenie
na konto zarządu okręgowego Nr: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553
z dopiskiem: imię i nazwisko-szkolenie dla sekretarzy.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich
zainteresowanych na spotkanie szkoleniowe.
*Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla myśliwych pełniących funkcję sekretarza w kołach łowieckich,
natomiast możliwe jest również uczestnictwo innych przedstawicieli zarządów kół.

