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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane 

  
 

"Działalność uchwałodawcza 

jednostek samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem 

aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych" 
 

które odbędzie się 10 grudnia 2020 roku w godzinach od 10:00 do 12:30 

Istotą samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Samodzielność ta wyraża się przede wszystkim 

w działalności uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze doniosłość 

działalności uchwałodawczej samorządów Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie 

dedykowane pracownikom samorządowym. 

Szczegółowo tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące zagadnienia: kwalifikacja uchwał, jako 

aktów prawa miejscowego, wady uchwał oraz popełniane błędy legislacyjne, a to wszystko na gruncie 

najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.  

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 7 grudnia 2020 roku. 

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

 



 

 

PROGRAM 

 
Szkolenie online 

pt. „Działalność uchwałodawcza 
jednostek samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem 

aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych” 
 

10 grudnia 2020 r. 

 

9.45 – 10.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 

10.00 – 10.05 / Powitanie uczestników 

 

I blok tematyczny / Prawidłowa kwalifikacja uchwały jako aktu prawa miejscowego 

 

II blok tematyczny / Istotne i nieistotne wady uchwał 

 

III blok tematyczny / Błędy legislacyjne popełniane podczas redagowania uchwał: 

 tytuł uchwały 

 podstawa prawna uchwały 

 załączniki 

 

12.00 – 12.30 / Sesja pytań i odpowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRELEGENCI 

 

Katarzyna Liszka-Michałka – radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). Autorka opinii prawnych i analiz aktów prawnych, w tym na potrzeby procesu 

legislacyjnego oraz działalności doradczej Związku Powiatów Polskich. Wykładowca na szkoleniach 

kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji 

kierowanych do pracowników sektora publicznego.  Specjalizuje się w prawie oświatowym. Stały ekspert 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Patrycja Grebla-Tarasek – prawnik, aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, 

specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor 

internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Autorka publikacji naukowych, analiz 

projektów ustaw i rozporządzeń oraz opinii prawnych. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Ochrony 

Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 


