
 

 

 

St
ro

n
a1

 

 
 
 

Zapraszamy na szkolenie 

"Kary pieniężne nakładane w oparciu o ustawę o drogach publicznych.  

Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i nowych regulacji prawnych"  

 

Warszawa, 9 czerwca 2021 r. 

  

Program szkolenia: 

1. Przesłanki, tryb i zasady nakładania kar pieniężnych w oparciu o art. 29a ustawy o drogach publicznych.  

2. Pojęcie wybudowania lub przebudowy zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi i o parametrach innych niż określone  

w zezwoleniu zarządcy drogi.  

3. Nielegalne naruszenie substancji pasa drogowego – odpowiedzialność finansowa.  

4. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego i ich wpływ na tryb i przesłanki nakładania kar     

pieniężnych przez zarządców dróg publicznych.  

5. Bezczynność organu nakładającego kare pieniężną i przewlekłość postępowania i ich wpływ na wymiar kary.  

6. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowania o nałożenie 

administracyjnej kary pieniężnej (art. 81a k.p.a.).  

7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.  

8. Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania działu IVa w sprawach związanych z ustawą do 

drogach publicznych.  

9. Przedawnienie nałożenia kary pieniężnej i jej egzekucji.  

10. Przypadki odstępowania od nakładania kar pieniężnych.  

11. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.  

   

 

 

Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub 
00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607 
tel. 607 744 074, 607 744 002 
www.szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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Szkolenie poprowadzi: Łukasz Sadkowski 

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Zmiany w Kodeksie 

postępowania administracyjnego”, wydanie czerwiec 2017 r.  Współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu  

i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne 

szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez 

sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej - cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych  

i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, 

w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów 

samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.  

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 9 czerwca 2021 r., w godzinach 9.00 - 15.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa. Dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.  

Koszt szkolenia: 590 zł /os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod 

warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację 

o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem 

na numer 22 247 81 56 w terminie do 1 czerwca 2021 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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