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Słowo wstępu

Szanowni Państwo,
Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera
negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Od 12 lat jesteśmy z Państwem
na dobre i złe. Instytut jest ośrodkiem analitycznym, któremu powierzono prowadzenie badań
multidyscyplinarnych w zakresie nauk prawnych i politycznych. Naszym organem nadzoru jest
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kształcenie i przygotowanie do służby publicznej
urzędników bezstronnych, profesjonalnych, kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych za
powierzone im zadania jest naszym podstawowym celem. Co roku z naszych usług korzysta kilka
tysięcy polskich urzędników wszystkich szczebli. W dobie COVID-19 chcemy wyjść
oczekiwaniom pracowników administracji publicznej i zaoferować profesjonalne szkolenia on-line.
Na całym świecie, rmy, urzędy, uczelnie korzystają ze szkoleń online do nauczania swoich
współpracowników. Ten sposób nauki zdalnej pozwala na prowadzenie każdego szkolenia przez
internet. Prezentacje, wideo, testy, pokaz ekranu, czat oraz możliwość wielokrotnego obejrzenia
nagranego spotkania - są to narzędzia, dzięki którym Państwa szkolenie online jest efektywne, a
uczestnicy są zaangażowani.
Administracja samorządowa to nie procedury, ale ludzie - ich kompetencje, wiedza i postawy. To
grupa od której społeczeństwo szczególnie wymaga profesjonalizmu, skuteczności, otwartości i
empatii, ale także doskonalenia się, by proces obsługi i same usługi dostarczane obywatelom były jak
najlepszej jakości. Mając to na uwadze, przedstawiam ofertę szkoleń w Centralnym Instytucie
Analiz Polityczno- Prawnych na okres czerwiec-wrzesień 2020, z nadzieją, że podobnie jak do tej
pory, szkolenia dobrze tra ą w edukacyjne potrzeby urzędników, urzędów i obywateli.
Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych,
powierzając nam realizację wielu szkoleń dedykowanych. Pozostają one wciąż w centrum naszej
aktywności i zapraszam do korzystania z usług CIAPP w tej dziedzinie również w kolejnym
półroczu. Mam nadzieję, że prezentowana oferta szkoleń w CIAPP będzie dla Państwa na tyle
interesująca, że zechcą Państwo znów odwiedzić́ nas, chcąc zapełnić swoje urzędnicze portfolio
nową wiedzą i umiejętnościami.
Zapraszamy do zapoznania się aktualną ofertą.

Z wyrazami szacunku
dr Paweł Drembkowski
Dyrektor Generalny Centralnego Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
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Lista szkoleń w systemie on-line czerwiec- wrzesień 2020

1. Administracyjne kary pieniężne – zasady nakładania i wymierzania w świetle Kodeksu
postępowania administracyjnego
2. Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy,
prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)
3. Gmina jako spadkobierca ustawowy. Jak poradzić sobie z odziedziczonym spadkiem i spłatą
długów spadkodawcy?
4. Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i orzecznictwo szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej
5. Nadzwyczajne postępowania administracyjne (wznowienie postępowania, stwierdzenie
nieważności, uchylenia lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa)
6. Nowelizacje ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
7. Obowiązek meldunkowy w orzecznictwie sądów ze szczególnym uwzględnieniem
wymeldowania na skutek opuszczenia miejsca pobytu
8. Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej
9. Postępowanie administracyjne ogólne
10. Postępowanie dowodowe i uzasadnienie decyzji administracyjnej
11. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
12. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone przed wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta).
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Zastosowanie mediacji cywilnej w JST

13. Przemoc domowa, alkoholizm w rodzinie. Jak pomagać osobom pokrzywdzonym - wybrane
zagadnienia prawne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i członków komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
15. Roszczenia właścicieli nieruchomości przeciwko gminie w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego. Strategia postępowania
16. Zastosowanie mediacji cywilnej w jst
17. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych

Tytuł szkolenia: Zastosowanie mediacji cywilnej w JST
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 1,5 godziny dydaktycznej (1 dzień)
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: BEZPŁATNE
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy prawnicy JST
Opis. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z
pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.
Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie
ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na
przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub
niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów
sąsiedzkich.
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Przemoc domowa, alkoholizm w rodzinie. Jak pomagać osobom pokrzywdzonym - wybrane
zagadnienia prawne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i członków komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych

Tytuł szkolenia: Przemoc domowa, alkoholizm w rodzinie. Jak pomagać osobom pokrzywdzonym wybrane zagadnienia prawne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i członków komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: r. pr. Tomasz Rzętała
Adresat: pracownicy GOPS, MOPS, PCPR, radni gminni, członkowie komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Cele:

Szkolenia on-line czerwiec- wrzesień 2020

Gmina jako spadkobierca ustawowy. Jak poradzić sobie z odziedziczonym spadkiem i spłatą
długów spadkodawcy.

nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie kompetencji członków komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, w tym w procedurze „Niebieskie Karty”
dostarczenie/pogłębienie wiedzy na temat działań gminy w zakresie pro laktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
dobre praktyki komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Program
Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
Niebieska Karta
obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad
rodziną
nakazanie sprawcy przemocy w rodzinie opuszczenia mieszkania w trybie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nowe regulacje
ingerencja sądu rodzinnego we władzę rodzicielską rodziców ze względu na
występowanie przemocy w rodzinie
Czym jest przemoc w rodzinie?
Pomoc członkom rodziny w której występuje problem uzależnienia od alkoholu
przesłanki konieczne do uruchomienia procedury
podmioty uprawnione do rozpoczęcia procedury
procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - postępowanie przedsądowe oraz
postępowanie przed sądem
rola najbliższej rodziny osoby uzależnionej
Przymusowa rozdzielność majątkowa jako skutek przemocy w rodzinie i problemu
nadużywania alkoholu przez jednego z małżonków
Separacja i rozwód jako skutek przemocy w rodzinie i problemu nadużywania alkoholu przez
jednego z małżonków
Tytuł szkolenia: Gmina jako spadkobierca ustawowy. Jak poradzić sobie z odziedziczonym
spadkiem i spłatą długów spadkodawcy.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: r.pr. Tomasz Rzętała.
Adresat: kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli, pracownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni za gospodarowanie majątkiem gminy, pracownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni za obszary związane z procesami nabywania i zbywania majątku jst.
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Postępowanie dowodowe i uzasadnienie decyzji administracyjnej

Cele: Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu prawa spadkowego.
Program:
Kiedy gmina staje się spadkobiercą ustawowym i czy gmina może odrzucić spadek?
Na jakich zasadach gmina dziedziczy spadek?
Odpowiedzialność gminy za długi spadkowe
Sporządzenie wykazu inwentarza lub spisu inwentarza
Spłata długów spadkowych przez gminę
Ustanowienie kuratora spadku
Zabezpieczenie spadku przez sąd

Tytuł szkolenia: Postępowanie dowodowe i uzasadnienie decyzji administracyjnej.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych (2 dni), godz. 9.00-11.30
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych, pracownicy wydziałów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie
prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji
administracyjnych
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Roszczenia właścicieli nieruchomości przeciwko gminie w związku ze zmianą przeznaczenia
nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Strategia postępowania.

Cele: przedstawienie praktycznych aspektów stosowania zasad postępowania dowodowego oraz
wykorzystywania środków dowodowych, zapoznanie się z zasadami sporządzania uzasadnienia
faktycznego i prawnego.
Program:
Forma postępowania dowodowego (postępowania gabinetowe, rozprawa administracyjna)
Zasady postępowania dowodowego
Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym
System źródeł dowodowych
Istota i cel uzasadnienia decyzji administracyjnej
Treść uzasadnienia: uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne
Szczególne uwarunkowania uzasadnianie różnych decyzji administracyjnych
Metoda redagowania uzasadnień decyzji
Wadliwość uzasadnienia decyzji administracyjnej

Tytuł szkolenia: Roszczenia właścicieli nieruchomości przeciwko gminie w związku ze zmianą
przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Strategia postępowania.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: r. pr. Tomasz Rzętała
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Obowiązek meldunkowy w orzecznictwie sądów ze szczególnym uwzględnieniem wymeldowania
na skutek opuszczenia miejsca pobytu

Adresat: kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli, pracownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni za planowanie przestrzenne i gospodarowanie majątkiem gminy, pracownicy
komórek organizacyjnych odpowiedzialni za obszary związane z procesami nabywania i zbywania
majątku jst, radcowie prawni i adwokaci.
Cele: przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu roszczeń związanych z ze zmianą przeznaczenia
nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.
Program:
Kiedy uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana powoduje powstanie po stronie
właściciela nieruchomości roszczeń przeciwko gminie?
Rodzaje roszczeń, które przysługują właścicielowi nieruchomości
W jaki sposób gmina może zadośćuczynić zasadnemu roszczeniu właściciela nieruchomości?
Strategia postępowania
Termin realizacji roszczeń przez gminę
Przedawnienie roszczeń właściciela nieruchomości
Obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami właścicieli nieruchomości
Postępowanie przed sądem cywilnym w sprawie roszczeń właściciela nieruchomości, w tym
postępowanie dowodowe

Tytuł szkolenia: Obowiązek meldunkowy w orzecznictwie sądów ze szczególnym uwzględnieniem
wymeldowania na skutek opuszczenia miejsca pobytu.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: r. pr. Tomasz Rzętała
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Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone przed wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta)

Adresat: kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli, pracownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni za ewidencję ludności, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za
obszary związane z obsługą spraw obywatelskich.
Program:
Charakter i cel obowiązku meldunkowego
Skutki prawne niewykonania obowiązku meldunkowego
Zameldowanie osoby nie posiadającej tytułu prawnego do lokalu
Wpływ spraw meldunkowych na sferę stosunków cywilnoprawnych (czy meldunek daje
prawo do zajmowania lokalu?)
Pobyt stały i czasowy. Miejsce pobytu
Przesłanki wydania decyzji o wymeldowaniu
Postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o wymeldowaniu – czyli co powinien
ustalić organ
Skutki cywilnoprawne wydania decyzji o wymeldowaniu
Przywrócenie zameldowania

Tytuł szkolenia: Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone przed wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta).
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: r. pr. Tomasz Rzętała
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Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych

Adresat: kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli, pracownicy komórek organizacyjnych
odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami.
Cele: Wdrożenie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego w
przedmiocie szkolenia - rozgraniczenia nieruchomości. Szkolenie prowadzone w formie
seminarium, obejmuje omawianie kazusów oraz przedstawienie wzorów pism urzędowych.
Program:

Rozgraniczenie nieruchomości a wznowienie znaków granicznych
Podmioty uprawnione do dokonania rozgraniczenia nieruchomości
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości
wszczęcie postępowania
postępowanie dowodowe (ustalenie przebiegu granic, protokół graniczny)
obowiązek stosowania ustawowych kryteriów ustalenia przebiegu granicy –
orzecznictwo sądowe
sposoby zakończenia postępowania o rozgraniczenie przez wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) – decyzja, ugoda, przekazanie sprawy do sądu cywilnego

Tytuł szkolenia: Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Edyta Wasilewska
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Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych

Adresat: Organizowane szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów, kadry kierowniczej i
pracowników urzędów administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych jak również dla
administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób
odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w organizacji.
Cele: Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na przeanalizowanie (w szczególności w znaczeniu
praktycznym) zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w
koniecznym już obecnie odniesieniu do Rozporządzenia UE (RODO), w tym nowych wymagań
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych
z perspektywy zarządzania systemami informatycznymi w których (poprzez które) zachodzi lub
może zachodzić przetwarzanie danych osobowych.
Program:
Uczestnik szkolenia uzyska w pełni komunikatywne odpowiedzi w szczególności na następujące
pytania:
Czy we właściwy sposób w danym podmiocie są przetwarzane dane osobowe? Jak we
właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co to znaczy „właściwy” z
perspektywy celów uczestnika szkolenia?
Czy wdrożono w danym podmiocie odpowiednie procedury postępowania z danymi
osobowymi? Jak wdrożyć odpowiednie procedury? Co to znaczy „odpowiednie” z
perspektywy celów uczestnika szkolenia?
Dlaczego i w jakim zakresie dbanie o ochronę danych osobowych dotyczy poszczególnych
pracowników danego podmiotu, a w szczególności uczestnika szkolenia?
Jak osiągnąć, jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty, które będą dowodami
legalnego przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie i jednostkach
organizacyjnych z perspektywy celów uczestnika szkolenia?
Co się już zmieniło w prawie ochrony danych osobowych i jakie ma to znaczenie (jakie
zmiany nastąpią w najbliższym czasie z perspektywy celów uczestnika szkolenia)?
Na czym już polega nowa rola i istota funkcjonowania administratora bezpieczeństwa
informacji? Czy ABI („nowy ABI”) jest potrzebny? Jakie są nowe wymagania wobec
funkcjonowania ABI? Zamiast ABI będzie IODO (IOD, DPO) – co to oznacza dla danego
podmiotu i jednostek organizacyjnych z perspektywy celów uczestnika szkolenia?
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Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Tytuł szkolenia: Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych, pracownicy wydziałów którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie
prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji
administracyjnych
Cele: przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy odwołań, wniosków o
ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń, zapoznanie się z zasadami sporządzania decyzji w
postępowaniu odwoławczym.
Program:
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Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej

pojęcie odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenia
wyłączenie pracownika w postępowaniu odwoławczym i zażaleniowym
niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu do wniesienia odwołania
cechy szczególne postępowania odwoławczego
cofnięcie odwołania
formy zakończenia postępowania odwoławczego
podstawa prawna, rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie decyzji wydawanej w drugiej
instancji
specy ka wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
postępowania zażaleniowe

Tytuł szkolenia: Petycje, skargi i wnioski w administracji publicznej
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne (1,5 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych, pracownicy wydziałów którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie
prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji
administracyjnych
Cele: przedstawienie nowych regulacji o petycjach, przedstawienie praktyczne aspektów realizacji
przepisów o skargach i wnioskach
Program:
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Nadzwyczajne postępowania administracyjne (wznowienie postępowania, stwierdzenie
nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa)

prawo do wnoszenia petycji, skarg i wniosków
właściwość organów w s prawach petycji, skarg oraz wniosków
pojęcie petycji i sposoby rozpoznawania
pojęcie skargi i wniosku
relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego
przebieg postępowania w sprawie skarg i wniosków
sposoby rozpatrzenia skargi i wnioski
nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków

Tytuł szkolenia: Nadzwyczajne postępowania administracyjne (wznowienie postępowania,
stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa)
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych, pracownicy wydziałów którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie
prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji
administracyjnych
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Nowelizacje ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Cele: przedstawienie praktycznych aspektów prowadzenia nadzwyczajnych postępowań
administracyjnych w zakresie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia
nieważności decyzji oraz uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 Kpa, omówienie
poszczególnych etapów nadzwyczajnych postępowań oraz przesłanek wznawiania postępowania,
stwierdzania nieważności decyzji, czy też uchylenia lub zmiany decyzji, omówienie orzecznictwa
sądów oraz najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej.
Program:
Uchylenie lub zmiana decyzji w trybach fakultatywnych (nabycie lub nienabycie praw z
decyzji administracyjnej, przesłanki, tryb oraz skutki wzruszenia decyzji - art. 154 i 155 Kpa)
Wznowienia postępowania administracyjnego (przyczyny wznowienia – podstawy
wznowienia postępowania administracyjnego, procedura wznowienia postępowania
administracyjnego, postępowanie wznowione, rodzaje rozstrzygnięć kończących wznowione
postępowanie)
Stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (przesłanki stwierdzenia nieważności
decyzji administracyjnej, decyzje kończące postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności)
Zbieg trybów postępowania administracyjnego
Zbieg
nadzwyczajnego
postępowania
administracyjnego
z
postępowaniem
sądowoadministracyjnym

Tytuł szkolenia: Nowelizacje ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (2 godz. x 3 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 120.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: Z racji wagi i zakresu poczynionych zmian w szkoleniu powinni zwłaszcza uczestniczyć
wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy na co dzień zaangażowani są w proces
wydawania decyzji administracyjnych. Uczestniczy szkolenia powinni dysponować podstawową
wiedzą z zakresu prowadzenia ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych
instytucjach prawa procesowego, a także legitymować się minimalnym doświadczeniem
zawodowym w zakresie prowadzenia postepowań administracyjnych.
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Nowelizacje ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Cele: Podczas szkolenia przedstawione zostaną kluczowe zmiany w ustawie – Kodeksie
postępowania administracyjnego oraz ustawie – Prawie o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, które mają znaczenie dla prowadzenia postępowania administracyjnego.
Szczególnym przedmiotem uwagi podczas szkolenia staną się te nowe unormowania Kpa, które
mogą rodzić w przyszłości wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne. W rezultacie szkolenia, osoby
uczestniczące w nim powinny nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności prowadzenia postępowania
administracyjnego w zgodzie ze zmienionymi przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego.

Program:

Zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania administracyjnego: zasada rozstrzygania
wszelkich wątpliwości prawnych na korzyść strony postępowania, zasada współdziałania
organów administracji publicznej w toku postępowania, zasada prowadzenia postępowania
w sposób budzący zaufanie, zasada proporcjonalności, bezstronności i równości, zasada
ochrony uprawnionych oczekiwań strony postępowania, zasada dążenia do polubownego
rozstrzygnięcia spraw spornych. Nowe normatywne ujęcie prawomocności decyzji
administracyjnej.
Charakter prawny milczącego załatwienia sprawy i zakres jego zastosowania. Określenie
terminu milczącego załatwienia sprawy administracyjnej. Instytucja zaświadczenia o
milczącym załatwieniu sprawy administracyjnej – charakter prawny, treść i zakres wery kacji
milczącego załatwienia sprawy.
Zmiany w zakresie doręczeń – doręczanie między podmiotami publicznymi na elektroniczne
skrzynki podawcze. Doręczenie decyzji lub informacji o innych czynnościach w toku
postępowania, gdy udział w postępowaniu bierze udział znaczna liczba stron. Żądanie
udostępnienia odpisu decyzji lub postanowienia. Dookreślenia zasad liczenia terminów w
postępowaniu administracyjnym. Zmiany w zakresie usuwania braków formalnych podania.
Wprowadzenie możliwości poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentu przez
pracownika prowadzącego postępowanie.
Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – cel mediacji. Charakter spraw
administracyjnych mogących być przedmiotem mediacji. Podmiot przeprowadzający
mediację. Zasady przeprowadzenia mediacji i jej przebieg. Zakończenia mediacji w
postępowaniu administracyjnym i jej wpływ na postępowanie administracyjne. Koszty
postępowania mediacyjnego.
Zmiany w zakresie terminów załatwiania spraw administracyjnych. Wprowadzenie de nicji
bezczynności i przewlekłości postępowania administracyjnego. Nowa formuła
zawiadamiania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Nowy instrument zwalczania
opieszałości organów administracji publicznej – ponaglenie. Zasady składania ponaglenia.
Procedura rozpatrywania ponaglenia. Zakres obowiązku informacyjnego organu w
postępowaniu wszczynanym na wniosek – informowanie o zasadności złożenia
dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek zależnych od strony, które
warunkują wydanie decyzji pozytywnej. Nowa zasada postępowania dowodowego –
obowiązek rozstrzygania niedających się usunąć w wątpliwości faktycznych na korzyść
strony (cel wprowadzenia zasady, czym są „wątpliwości faktyczne”, zakres zastosowania
zasady).
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Administracyjne kary pieniężne – zasady nakładania i wymierzania w świetle Kodeksu
postępowania administracyjnego

Zmiany w instytucji współdziałania organów administracji publicznej – posiedzenie w trybie
współdziałania (zakres zastosowania, termin i przebieg). Zmiany w zakresie elementów
decyzji administracyjnej. Wzmocnienie zasady dążenia do ugodowego załatwienia sprawy
administracyjnej – dookreślenie zasad inicjowania ugodowego załatwiania sprawy,
sporządzania ugody oraz jej treści. Realizacja zasady dwuinstancyjności postępowania –
nowa formuła. Prawo do zrzeczenia się odwołania. Dobrowolność wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Zmiany w zakresie zasad prowadzenia uzupełniającego postępowania
dowodowego przez organ odwoławczy i wpływ na dopuszczalność wydania decyzji
kasatoryjnej (art. 138 § 2 Kpa). Instytucja sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej – omówienie
instytucji.
Dopuszczalność wydania wytycznych co do wykładni prawa przez organ odwoławczy.
Charakter prawny postępowania uproszczonego. Termin załatwienia sprawy w postępowaniu
uproszczonym. Formy aktywności strony w postępowaniu uproszczonym. Zakres
postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym. Specy ka uzasadnienia decyzji
administracyjnej kończącej postępowanie uproszczone. Zakres zastosowania przepisów o
administracyjnych karach pieniężnych zawartych w Kpa. Czym jest administracyjna kara
pieniężna – de nicja.
Tytuł szkolenia: Administracyjne kary pieniężne – zasady nakładania i wymierzania w świetle
Kodeksu postępowania administracyjnego
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w prowadzenie postępowań
administracyjnych w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
Cele: Przedstawienie praktycznych aspektów wymierzania przez organy administracyjne kar
pieniężnych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań Działu IVa Kpa
dotyczącego administracyjnych kar pieniężnych.
Program:
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Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy,
prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)

Pojęcie sankcji administracyjnej - administracyjnej kary pieniężnej
Funkcje administracyjnych kar pieniężnych
Wpływ regulacji międzynarodowych na zasady wymierzania administracyjnych kar
pieniężnych
Zakres zastosowania Działu IVa Kpa
Sposób określenia kompetencji do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej (uznanie
administracyjne, decyzja związana)
Przesłanki wymierzania administracyjnej kary pieniężnej. Okoliczności wyłączające
odpowiedzialność
Reguła międzyczasowa (stosowanie ustawy względniejszej dla podmiotu karanego)
Specy ka postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej
kary pieniężnej (wszczęcie, strony, postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji,
odstąpienie od wymierzenia)
Kontrola sądowa decyzji o wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych
Instytucja dawności w wymierzaniu i egzekwowaniu administracyjnych kar pieniężnych
(przedawnienie)
Ulgi w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych
Tytuł szkolenia: Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia,
terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej)
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych
Cele: Przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne
czynności procesowych, takich jak: kierowanie wezwań, doręczanie pism, udostępnianie akt,
obliczanie terminów, przestrzeganie terminów załatwiania sprawy. Przedstawione także zostaną
zasady sporządzania protokołów, notatek i metryk sprawy administracyjnej.
Program:
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Postępowanie administracyjne ogólne

Doręczenie - pojęcie, skutki prawne oraz formy
Terminy - rodzaje, zasady obliczania, przywrócenia uchybionego terminu
Terminy załatwiania spraw administracyjnych (długość, bezczynność i przewlekłość,
sygnalizacja uchybienia, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa)
Utrwalanie czynności procesowych – protokół, adnotacja, metryka sprawy
Zasady udostępniania akt sprawy (pojęcie akt sprawy, podmioty uprawnione, zakres i forma
udostępniania, odmowa udostępnienia)

Tytuł szkolenia: Postępowanie administracyjne ogólne
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji
administracyjnych
Cele: Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem
administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem
postępowania administracyjnego i rozstrzygnięciami wydawanymi w tym postępowaniu ze
szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postepowania
administracyjnego z 2017 roku. Istotny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na instytucje
nowe, wprowadzone do K.p.a. nowelizacją z 2017 roku, takie jak ponaglenie, mediacja, milczące
załatwienie sprawy, postępowanie uproszczone.
Program:
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RODO w administracji

Wprowadzenie
pojęcie, tryby i stadia postępowania administracyjnego
zakres stosowania Kpa
Podmioty postępowania administracyjnego
organy prowadzące postępowanie administracyjne
właściwość organów administracji publicznej
wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu
strony i podmioty na prawach stron w postępowaniu administracyjnym
Terminy, zasady ich obliczania wg k.p.a., zasady przywracania terminów, środki prawne w
przypadku nieterminowego załatwiania spraw
Wezwania
Doręczenia
Przebieg postępowania administracyjnego
wszczęcie postępowania administracyjnego
mediacja
zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
współdziałanie organów administracji publicznej
decyzja administracyjna
milczące załatwienie sprawy
Środki prawne w postępowaniu administracyjnym
Postępowanie uproszczone
Tytuł szkolenia: RODO w administracji
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (2 godz. x 2 dni),
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Edyta Wasilewska
Adresat: Organizowane szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów, kadry kierowniczej i
pracowników urzędów administracji publicznej i jak również dla administratorów danych
osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie
danych osobowych w organizacji.
Cele: Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na przeanalizowanie (w szczególności w znaczeniu
praktycznym) zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z bieżącego stanu prawnego w
koniecznym już obecnie odniesieniu do Rozporządzenia UE (RODO), w tym nowych wymagań
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych
z perspektywy zarządzania systemami informatycznymi w których (poprzez które) zachodzi lub
może zachodzić przetwarzanie danych osobowych.
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RODO w administracji

Program m.in:
1. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO jako podstawa przetwarzania danych w administracji publicznej?
2. Czy podmioty publiczne mogą korzystać w toku swojej działalności z podstawy przetwarzania jaką jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora?
3. Pojęcie „innego instrumentu prawnego” w rozumieniu art. 28 RODO w administracjiRozumienie
administratora danych w administracji rządowej.
4. Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielone pracownikom na podstawie ustawy z
1997 r. zachowują ważność?
5. Czy akty podstawowe (rozporządzenia, akty prawa miejscowego) mogą stanowić źródło obowiązku
administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
6. Czy organ publiczny realizując prawa osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 16 – 22
RODO, np. podczas rozpatrywania żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
powinien

prowadzić

postępowanie

administracyjne

zgodnie

z

Kodeksem

postępowania

administracyjnego i kończyć sprawę decyzją administracyjną, jednocześnie wykonując w trakcie tego
postępowania obowiązki określone w KPA (m.in. zawiadamianie strony o przysługujących
uprawnieniach, o zebraniu materiału dowodowego, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji)?
7. W jaki sposób spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO w stosunku do
osoby wskazanej do kontaktu w umowie zawieranej przez podmiot publiczny?
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RODO w administracji

8. Czy transmitowanie on-line posiedzeń Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Sejmików Województwa bez
anonimizacji imion i nazwisk osób uczestniczących w posiedzeniach (w tym gości) pozostaje w pełnej
zgodności z RODO?
9. Parlamentarzyści kierują do Ministerstw wystąpienia, które dotyczą indywidualnych spraw obywateli –
wystąpienia takie zawierają dane osobowe tych osób. Jednocześnie nie informują czy ww. osoby wyraziły
zgodę na przetwarzanie ich danych. W procesie przygotowania projektu odpowiedzi dla Parlamentarzysty
korespondencja musi zostać przesłana dalej np. do wewnętrznych komórek czy też na zewnątrz, tj. np. do
poszczególnych np. służb, w celu uzyskania stanowiska, na podstawie którego zostanie opracowana
odpowiedź. Jak należy postępować w opisanym powyżej przypadku? Trzeba podkreślić, że Ministerstwo
nie posiada możliwości kontaktowania się z osobą, której dotyczy wystąpienie.
10. Czy Parlamentarzyście można przekazać dane osobowe w przypadku wystąpienia na podstawie ustawy o
wykonywaniu mandatu posła lub senatora?
11. Czy ustawowe upoważnienie do kontroli lub audytu uprawnia do przetwarzania danych bez
dodatkowego (odrębnego) dokumentu?
12. Czy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej może być
zgoda osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO)? Jakie są podstawowe różnice pomiędzy
przetwarzaniem danych osobowych przez organy administracji publicznej na podstawie zgody (art. 6 ust.
1 lit a RODO), a w oparciu o inne podstawy?
13. Czy organizując imprezę masową np. na plakacie musi być zawarta informacja, iż uczestnictwo jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku np. na stronie urzędu (czy tutaj już
wchodzimy w ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych)?
14. Umieszczanie np. na stronach internetowych fotorelacji z imprezy kulturalnych i innych wydarzeń,
zawierających zdjęcia uczestników, w tym też pojedynczych zdjęć laureatów podczas wręczenia nagród –
czy dotychczasowa praktyka i orzecznictwo, wskazujące na to, że publikacja wizerunku nie wymaga
zgody osoby, jeżeli wizerunek jest częścią większej całości (np. zdjęcie publiczności na koncercie) powinna
zostać zwery kowana? Czy można publikować zdjęcia z imprez z udziałem mieszkańców gminy i
pracowników urzędu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych?
15. Czy złożenie oświadczenia RODO o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną jest wymagane
każdorazowo czy raz złożone wystarczy? Czy na klauzulach informacyjnych powinniśmy pobierać
podpisy klientów/interesantów? Czy można na dole wniosku dopisać zdanie „oświadczam, że
zapoznałem się z klauzulą informacyjną i znam przysługujące mi prawa” i tam zbierać podpisy (zgodnie z
zasadą rozliczalności)?
16. Czy czytelnik, który skończył 16 lat może założyć kartę i wypełnić zobowiązanie (gdzie potwierdza
znajomość regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) oraz podpisać klauzulę
informacyjną
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Tytuł szkolenia: Dostęp do informacji publicznej i informacji przetworzonej: praktyka i
orzecznictwo - szkolenie połączone z warsztatami dla organów administracji publicznej.
Termin: czerwiec- wrzesień 2020 r.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych (2 dni), godz. 9.00-11.30
Forma zajęć : wykład, warsztaty
Liczba uczestników: 15
Koszt: 90.00 PLN
Prowadzący: dr Paweł Drembkowski
Adresat: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych, pracowników
administracji publicznej, osób odpowiedzialnych za publikację informacji.
Cele: Głównym celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów
prawa krajowego w zakresie udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r. Cele
szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy: Uzyskanie wiedzy o metodach i
narzędziach przekazywania informacji publicznych, o skutkach niezastosowania się do obowiązku
ich udzielania ( odpowiedzialność karna ) jak i informacji które zostają objęte ograniczeniami
dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych. Umiejętności:
Nabycie umiejętności w zakresie rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej, z
uwzględnieniem zagadnień najbardziej problematycznych . Postaw społecznych: Dzięki nabytej
wiedzy Uczestnik w sposób kompleksowy i praktyczny będzie stosował procedurę udostępniania
informacji publicznej, oraz umiejętnie uzasadniał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji
publicznej, dzięki zaznajomienia się z orzecznictwem dotyczącym ograniczenia udostępniania
informacji publicznej.
Program:
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Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej i rozgraniczenie trybów ich udzielania
(inf. o środowisku, inf. Infrastruktury przestrzennej itp.)
Dostęp do informacji publicznej - założenia podstawowe
Pojęcie informacji publicznej
„Informacja” a „dokument”, „dokument urzędowy”
każda informacja „o sprawach publicznych”
Przykłady informacji uznanych za „informacje publiczne” w orzecznictwie sądów
administracyjnych
Kto jest zobowiązany do gromadzenia i udostępniania informacji publicznej?
Forma gromadzenia i udostępnienia informacji publicznej
Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej? (BIP)
Prowadzenie BIP (częstotliwość aktualizacji danych, obowiązek opatrzenia informacji
informacjami.
Czy istnieją sankcje za nieprowadzenie lub wadliwe prowadzenie BIP dla organu lub dla
pracowników?
Interfejs BIP, metadane, standard WACG 2.0
Centralne Repozytorium Informacji Publicznych
Czym jest CRIP?
Kto jest zobowiązany dostarczać dane do CRIP?
Inne formy udostępnienia informacji publicznych
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - WARSZTATY połączone z analizą
orzecznictwa sądów administracyjnych
Kiedy udostępnienie następuje na wniosek?
Kto może złożyć wniosek? (cudzoziemiec, małoletni itp.?)
Forma wniosku (pisemny, ustny, w wersji elektronicznej)
Treść wniosku, treść żądania, uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy
potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
Forma udostępnienia informacji publicznej (wydruk, skan, kserokopia)
Opłata za udostępnienie informacji publicznej - WARSZTATY połączone z analizą
orzecznictwa sądów administracyjnych
Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie
pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty
wysyłki?)
„Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina nansów publicznych
Urzędowy „cennik” stawek opłat – niekonstytucyjny?
Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialnotechniczna?) i możliwości jej zaskarżenia
Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”
Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej
Terminy na udostępnienie informacji publiczne.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej WARSZTATY połączone z analizą
orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk GIODO
Korzyści szkoleń online live:

szkolenie może odbyć się w dowolnej lokalizacji – w miejscu pracy lub w domu;
praca zdalna z trenerem w formule LIVE – na żywo;
walory techniczne platformy dają możliwość, aby wszyscy się widzieli i słyszeli w czasie
rzeczywistym;
uczestnik ma możliwość zadawania pytań poprzez zintegrowany czat;
szkolenie prowadzone jest w sposób prosty, przejrzysty i ułatwiający przyswajanie wiedzy.

Jak wygląda nasze szkolenie online live?
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do realizacji szkoleń online live wykorzystujemy program clickmeeting.com, którego nie trzeba
instalować na komputerze;
dostęp do szkolenia – uczestnik, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu, otrzyma link za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecamy uruchomienie aplikacji 15 minut przed
szkoleniem w celu zapoznania się z narzędziem;
materiały do zajęć, w tym prezentacje, dostępne będą do pobrania podczas szkolenia
(wykładowca udostępni kartę z materiałami do zajęć) lub zostaną przesłane pocztą
elektroniczną;

w szkoleniu może uczestniczyć kilka osób jednocześnie;

w trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań wykładowcy i innym uczestnikom za
pośrednictwem czatu lub w przypadku małej liczby uczestników w trybie łączności audio /
video;

istnieje możliwość rozwiązywania zadań online;

w trakcie szkolenia, CIAPP będzie dokonywał sprawdzenia obecności przez sprawdzenie osób
zalogowanych do spotkania.
komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w: głośniki i opcjonalnie kamerę internetową oraz
mikrofon;
monitor o zalecanej rozdzielności FullHD, jednak możliwe jest używanie monitorów o mniejszej
rozdzielczości;
zainstalowana przeglądarka internetowa z obsługą HTML 5 oraz WebRTC – zalecane
przeglądarki internetowe:
Google Chrome w wersji 29 lub wyższej;
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, w przypadku połączenia przez WiFi zalecane jest
używanie sieci WiFi działających w paśmie 5GHz w celu wyeliminowania mikro przerw jakie
mogą wystąpić podczas szkolenia przy zwykłym WiFi.

Sposób zgłoszenia na szkolenie online:
jeśli jesteś pracownikiem urzędu/instytucji administracji publicznej i Twój urząd/instytucja kieruje Cię na
szkolenie (i pokrywa koszt szkolenia), zgłoszenia dokonuje komórka kadrowo-szkoleniowa Twojego
urzędu/instytucji;
opłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury, która zostanie przesłana Twojemu urzędowi / instytucji
administracji publicznej po zakończeniu szkolenia;
chcesz uczestniczyć w szkoleniu na „własną rękę” i na własny koszt (zgłaszasz się indywidualnie);
wypełnij i prześlij formularz online;
po otrzymaniu potwierdzenia o uruchomieniu zajęć, dokonaj opłaty a potwierdzenie prześlij na adres:
dyrektor@instytut.info.pl

w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia online.
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Nasi wykładowcy

dr Paweł Drembkowski - Dyrektor Generalny Centralnego Instytut Analiz Polityczno-Prawnych.
Absolwent KUL, ISP PAN, AON, AD MSZ, ALK. Ukończył również liczne kursy m.in.
Government and the Press Harvard Kennedy School Harvard Univers, University of California
Berkeley, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne. Stały mediator sądowy w sprawach
administracyjnych przy Sądach Okręgowych: Warszawie, Płocku, Kielcach, Łodzi, Siedlcach,
Radomiu, Bydgoszczy, Elblągu, Toruniu, Olsztynie, Włocławku. Od 1.7.2018 r. Prezes
Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy i Olsztynie. Biegły sądowy w
specjalności zamówienia publiczna przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, oraz w Sądzie
Okręgowym w Kielcach. Od roku 2008 autor i prowadzący licznych szkoleń specjalistycznych dla
administracji publicznej, w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, m.in.
Ministerstwa Finansów, Ministerstw Skarbu, CBA, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.
Autor publikacji zakresu prawa administracyjnego.
r. pr. Tomasz Rzętała - posiada szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz deweloperów,
właścicieli i zarządców nieruchomości przy realizacji inwestycji biurowych, mieszkaniowych i
centrów handlowych. Praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zdobył podczas wieloletniej
współpracy z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej White&Case. Doradzał
przy transakcjach nabycia i komercjalizacji nieruchomości. Świadczył pomoc prawną związaną z
prowadzeniem procesu budowlanego oraz inwestycji deweloperskich. Przeprowadził wiele analiz
prawnych (due diligence), dokonując oceny ryzyk związanych m.in. z tytułem prawnym do
nieruchomości. Doradzał przy zawieraniu różnorakich umów gospodarczych. Prowadzi warsztaty i
szkolenia z tematyki szeroko rozumianego prawa cywilnego i administracyjnego. Ponadto, jest
autorem licznych wypowiedzi opublikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej", „Dzienniku Gazeta
Prawna" oraz w magazynie „Builder".
dr Edyta Wasilewska - prawnik, doktor nauk prawnych. Jej działalność zawodowa oraz naukowa
oscylują wokół prawa medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych
osobowych medycznych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach
publicznych, Audytor, Trener RODO, Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w
korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Posiada doświadczenie w
obsłudze przedsiębiorców, w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego.
Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej.
Autorka publikacji naukowych, w tym książki: “Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w
sprawach medycznych” (wyd. C.H.Beck), Współautorka komentarza do ustawy o samorządzie
powiatowym (wyd. C.H.Beck) oraz komentarza do ustawy o samorządzie województwa (wyd.
C.H.Beck) – oba w zakresie przepisów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.
Uwaga wszystkie ceny szkole n podane są jako wartość netto. Jeśli Państwa szkolenia mają charakter usługi
kształcenia zawodowego lub przekwaliﬁkowania zawodowego pracowników, obowiązuje zwolnienie z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług – usługa w całości ﬁnansowana ze
środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z
późn. zm.) – usługa ﬁnansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć
23% podatku VAT do podanych cen.
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Nowość !!!
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie
wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań
najczęściej występujących w postępowaniu
administracyjnym.
— III wydanie

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące m.in.:
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właściwości organów (m.in. wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość, wniosek
organu pozostającego w sporze o właściwość),
wyłączenia pracownika oraz organu (m.in. wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w
postępowaniu, postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie strony, adnotacja urzędowa o
wyłączeniu organu administracji),

doręczeń (m.in. pismo organu o wyrażenie zgody na doręczenie pism w formie dokumentu
elektronicznego, pismo strony ze wskazaniem pełnomocnika do doręczeń, zawiadomienie o
zmianie adresu do doręczeń),
wezwań (m.in. wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych
dowodów, wezwanie strony do stawienia się na rozprawę administracyjną, wezwanie
świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę),
terminów (m.in. zawiadomienie o przekroczeniu terminu, wniosek o przywrócenie
uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji, zażalenie na postanowienie o
odmowie przywrócenia terminu),
wszczęcia postępowania (m.in. wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania,
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zażalenie na postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu),
metryk, protokołów i adnotacji (m.in. wzór metryki sprawy, protokół przesłuchania strony,
protokół oględzin rzeczy, protokół rozprawy administracyjnej, adnotacja urzędowa),
dowodów (m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu, postanowienie o niedopuszczeniu
dowodu, zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków),
rozprawy (m.in. wezwanie strony do stawienia się na rozprawę administracyjną,
postanowienie o odroczeniu rozprawy administracyjnej, postanowienie o ukaraniu stron za
niewłaściwe zachowanie),
zawieszenia postępowania (m.in. postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć
przedstawiciela ustawowego strony, wniosek o zawieszenie postępowania złożony przez
stronę, zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawach ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu),
decyzji (m.in. decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji, decyzja o umorzeniu
postępowania w całości lub części, postanowienie o uzupełnieniu decyzji),
ugody (m.in. protokół zawarcia ugody przez strony, postanowienie o zatwierdzeniu ugody,
postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody),
wznowienia postępowania (m.in. wniosek o wznowienie postępowania, postanowienie o
odmowie wznowienia postępowania, zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia
postępowania),
uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji (m.in. decyzja o odmowie uchylenia
decyzji dotychczasowej, decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, decyzja o stwierdzeniu
wygaśnięcia decyzji),
wydawania zaświadczeń (m.in. zaświadczenie o ostateczności decyzji, postanowienie o
odmowie wydania zaświadczenia),
rozpatrywania skarg i wniosków (m.in. skarga, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi,
zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie, skarga na sposób załatwienia wniosku),
opłat i kosztów postępowania (m.in. wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania,
postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego, postanowienie ustalające wysokość
kosztów postępowania, wniosek strony o zwolnienie z kosztów).
Przedstawiona publikacja zawiera wzory dotyczące wszystkich etapów ogólnego postępowania
administracyjnego, począwszy od przepisów ogólnych, poprzez wszczęcie postępowania,
postępowanie wyjaśniające, techniki postępowania, opłaty i koszty, wydanie decyzji, skończywszy
na postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym.
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Czwarte – uaktualnione i uzupełnione – wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany, które
zostały wprowadzone do przepisów regulujących postępowanie administracyjne od 2017 r.
Ponadto uwzględniono najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny.
W publikacji uwzględniono dwa projekty ustaw:
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy
Nr 178, Sejm IX kadencji, projekt skierowany do I czytania), który dotyczy usprawnienia
procedury postępowania organów administracji ze skargami składanymi do sądów
administracyjnych na decyzje tych organów poprzez wprowadzenie zasady, że organ
odwoławczy zwraca akta sprawy organowi I instancji niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż
po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, oraz
projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy Nr 239, Sejm IX kadencji,
projekt skierowany do I czytania), który dotyczy zde niowania zasad wymiany
korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz
podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami zycznymi. Wprowadza zmiany m.in. do
Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi oraz Postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym generalną
zasadę równoważności pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały
sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej czy na papierze oraz zmiany ustalające
zasady komunikacji z organami administracji publicznej z wykorzystaniem spełniającej
standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi
hybrydowej. Tworzy się także podstawy dla automatycznego załatwiania spraw – dzięki
wykorzystaniu nowych narzędzi, czyli środków identy kacji elektronicznej zapewniających
odpowiedni poziom bezpieczeństwa i kwali kowanej pieczęci elektronicznej organu.
Zmiany te są niezwykle istotne dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji
publicznej.
Każdy wzór opatrzony został obszernym komentarzem, w którym Autor wyjaśnia najczęstsze
problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru. Ponadto, do każdego wzoru
dodane zostało orzecznictwo sądowe w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem
poszczególnych wzorów w praktyce obrotu. Pomocny dodatek stanowi również płyta CD
zawierająca wersje edytowalne wszystkich wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Oprócz
objaśnień każdy wzór zawiera wybór orzecznictwa dopasowany tematycznie do konkretnego
zagadnienia.
W prezentowanej pozycji przedstawiono również prawno-materialne aspekty decyzji
administracyjnych w zakresie m.in.: architektury i planowania przestrzennego, geodezji i katastru
nieruchomości, informacji publicznej, spraw komunikacyjnych i obywatelskich, ewidencji
ludności, zamówień publicznych.
Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do urzędników administracji rządowej i
samorządowej, radców prawnych, adwokatów i aplikantów zawodów prawniczych oraz
studentów. Książka może być również pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają
się z problemami w postępowaniu administracyjnym.
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BESTSELLER

Publikacja stanowi szczegółowe omówienie
problematyki pozycji prawnej lekarza oraz
każdego podmiotu leczniczego wobec roszczeń
pacjenta o zadośćuczynienie pieniężne za
krzywdę doznaną przy leczeniu.
Celem publikacji jest kompleksowe omówienie sporów prawnych pomiędzy pacjentem a lekarzem,
lub innym podmiotem leczniczym oraz merytoryczna pomoc profesjonalnym pełnomocnikom
stron przy dokonywaniu prawidłowej oceny w zakresie zasadności roszczeń wysuwanych medykom
przez pacjenta. Opracowanie przedstawia analizę prawa materialnego oraz metodykę procesową
wysuwania roszczeń, jak i obrony przed nimi.
Publikacja składa się z IV części.
Część I. W której zostało scharakteryzowane zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę na rzecz
pacjenta, obejmuje ona II rozdziały omawiające zagadnienia takie jak:
instytucja zadośćuczynienia pieniężnego,
źródła ochrony prawnej niemajątkowych interesów pacjenta.
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Część II. Zawierająca praktyczny komentarz z orzecznictwem dotyczący czynności
pełnomocników stron podejmowane przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Część ta podzielona
jest na IV rozdziały, w których omawiane są w szczególności:
zasadność oraz dopuszczalność powództwa o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę na rzecz
pacjenta w zakresie aspektów materialnoprawnych oraz procesowych,
problematykę pozwu pacjenta o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę,
formy obrony pozwanego.
Część III. Zawierająca opis postępowania przed sądem I instancji. Część ta podzielona jest na II
rozdziały, w których omawiane są w szczególności:
reguła ogólna w zakresie rozkładu ciężaru dowodu w sprawach medycznych,
wynik postępowania.
Ostatnia – IV część – Zawierająca wzory pism wraz z komentarzem.
Metodyka jest praktycznym poradnikiem dla profesjonalnych pełnomocników, występujących w
sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej. Specy ka procesów w sprawach medycznych
powoduje, że należą one do jednych z najtrudniejszych do zrealizowania. Analiza podstaw, zasad i
przesłanek przedmiotowego roszczenia, trudności dowodowych oraz innych problemów
procesowych wymaga kompleksowego spojrzenia nie tylko od strony żądającego kompensacji
pacjenta, ale również od strony pozywanego lekarza.
Opracowanie przedstawia również metodykę obrony wobec zarzutów stawianych przez pacjenta.
Poza tym, co oczywiste, publikację można polecić sędziom i prokuratorom, jak również
aplikantom i studentom kierunków prawniczych (w tym seminariów oraz kół naukowych).
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Jak przebiega
webinar?
Wykładowca prowadzi szkolenie “na żywo” przekazując uczestnikom
wybrane zagadnienia na prezentacji i omawiając wszystkie kwestie
merytoryczne. W czasie szkolenia prowadzący angażuje uczestników
webinaru zadając pytania na które można odpowiadać na czacie albo robiąc
ankiety online, których wyniki od razu pojawiają się na ekranie. Dzięki tym
zabiegom spotkanie staje się w pełni interaktywne. Po każdym szkoleniu
następuje sesja pytań i odpowiedzi, podczas której można wyjaśnić wszystkie
wątpliwości związane z omawianym tematem.

www.instytut.info.pl

