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SZKOLENIE

15-16 września 2021 r.

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie,
Sala Rycerska ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

15 września 2021 r.

Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jst z uwzględnieniem najnowszych
zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych

8:30 - 9:00 Rejestracja

9:00 - 9:05 Otwarcie szkolenia

9:05 — 10.30 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego Po 5 października 2021 r.
2. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego
3. Nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy
4. Ponaglenie Po zmianach
5. Obowiązki organu przy wszczęciu postepowania administracyjnego (jak

prawidłowo przygotować pouczenie, pierwsze pouczenie wysyłane stronom przy
wszczęciu postępowania administracyjnego)

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 12:15 6. Rola i znaczenie klauzuli informacyjnej w postępowaniu administracyjnym;

7. Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym po zmianach — zmiany w
rozdziale 8 K.P.A., art. 39 46, ponadto:

a) publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne,
b) usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
c) korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych

8. Data wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną
9. Zasady składania pism w postępowaniu administracyjnym
10. Poświadczanie za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu utrwalonego w postaci

elektronicznej

12:15 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 11. Zmiany dotyczące przepisów związanych z ugodą

12. Zmiany w procedurze „milczącego załatwienia sprawy”

13. Zmiany dotyczące postanowień administracyjnych (art. 124 i 125 K.P.A.)
14. Decyzja administracyjna i jej elementy
15. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego

14:00-15:00 Obiad

15:00- 16:30 16. Skarga a petycja a wniosek o dostęp do informacji publicznej jak rozróżnić wniosek?

17. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w formie dokumentu elektronicznego



18. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej wydawanej „na piśmie utrwalonym
w postaci papierowej lub elektronicznej”

19. Inne zmiany K.P.A. związane z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych
20. Jak pisać zrozumiale w postępowaniu administracyjnym?

Marcin Adamczyk — ekspert NIST, doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się
w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, członek Rady OIRP
w Olsztynie, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko — Mazurskiego
w Olsztynie, były etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,
ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. postępowania administracyjnego w ramach
projektu „Dobre Prawo - Sprawne Rządzenie”, autor kilkudziesięciu opinii i opracowań
prawnych z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

16 września 2021 r.

Szkolenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat

projektów dedykowanych jst

9.40 — 10.40

10.40 — 10.55

10.55 — 12.05

12.05 — 12.20

12.20 — 13.20

Projekty nieinwestycyjne dla jst
1. zakres i wysokość wsparcia dla jst ze środków WFOŚiGW w Łodzi (zasady udzielania

pomocy finansowej, programy, konkursy)
2. najczęściej popełniane błędy formalne na etapie składania wniosków
3. najczęściej popełniane błędy merytoryczne na etapie składania wniosków
4. kryteria oceny przedsięwzięć

Przerwa kawowa

Projekty inwestycyjne dla jst
1. zakres i wysokość wsparcia dla jst ze środków WFOŚiGW w Łodzi (zasady udzielania

pomocy finansowej, programy)
2. najczęściej popełniane błędy formalne na etapie składnia wniosków
3. najczęściej popełniane błędy merytoryczne na etapie składania wniosków
4. kryteria oceny przedsięwzięć
5. projekt doradztwa energetycznego, energetyk gminny

Przerwa kawowa

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
1. zakres i wysokość wsparcia (zasady udzielania pomocy finansowej
2. wniosek o dofinansowanie
3. wniosek o płatność

13.20 — 13.40 Dyskusja i pytania

13.40 Obiad
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Prelegent

9.00 - 9.30 Rejestracja

9.30 - 9.40 Otwarcie szkolenia


