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23 stycznia 2020 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane 
 

Kodeks Postępowania Administracyjnego 

– aktualne problemy  
 

które odbędzie się 23 stycznia 2020 roku 

w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2 

W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania kierowane przez pracowników samorządowych do naszych 

ekspertów, Związek Powiatów Polskich zdecydował o zorganizowaniu edycji szkoleń obejmujących 

swoim zakresem  najbardziej aktualne i ważkie problemy postępowania administracyjnego.  

Podczas tego warsztatu, ekspert ZPP skupi się na najistotniejszych zmianach i nowościach 

w procedurze administracyjnej, a także praktycznym stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 21 stycznia br. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 



 

 

PROGRAM 

Szkolenie pt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego 
– aktualne problemy” 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, 

23 stycznia 2020 r. 

8.30 – 9.00 / Rejestracja uczestników 
 

9.00 – 9.30 / Wybrane problemy wszczęcia postępowania administracyjnego 
 Warunki wszczęcia postępowania. 

 Kiedy odmówić wszczęcia postępowania? 

 Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek – wzajemne relacje. 
 

9.30 – 12.30 / Prowadzenie postępowania 

 Bezczynność organu i przewlekłość postępowania – podobieństwa i różnice. 

 Doręczenia drogą elektroniczną – praktyka i orzecznictwo. Projektowana ustawa. 

 Skutki nieprawidłowości w doręczeniach. 

 Postępowanie dowodowe – gromadzenie i ocena materiału dowodowego a podejmowanie 

rozstrzygnięć. 

 Udostępnienie akt sprawy pod rządami RODO. 

 Milczące załatwienie sprawy – teoria a rzeczywistość. 

 Elementy konieczne decyzji. Jak sporządzić prawidłowe uzasadnienie decyzji? 

 Ugoda administracyjna. 
 

12.30 – 13.00 / Wniesienie odwołania – konsekwencje dla organu I instancji 

 Między odwołaniem a wysłaniem akt. 

 „Samokontrola” organu. 
 

13.00 – 13.30 / Lunch 
 

13.30 – 14.45 / Administracyjne kary pieniężne w praktyce 
 

14.45 – 15.00 / Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń – najnowsze 

orzecznictwo 

 

Wykładowca: 
 

Monika Małowiecka – radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktor Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Doradca 

prawny przy realizacji programów poradnictwa prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporzą-

dzeń w tym dotyczących przede wszystkim zagadnień administracji publicznej. Uczestniczka Zespołu 

ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a także Zespołu ds. Społeczeństwa Informa-

cyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach komisji 

sejmowych i senackich w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu prawa 

własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw prawnych funkcjonowania 

e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej. 


