Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub
00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607
tel. 607 744 074, 607 744 002
www.szkolenia-prawne.pl

Zapraszamy na szkolenie
"Tryby nadzwyczajne w Kodeksie postępowania administracyjnego
– praktyczne wskazówki dla urzędników prowadzących postępowanie”
Szkolenie online, 29 czerwca 2022 r.

Charakterystyka szkolenia:
Jednodniowe szkolenie dla początkujących lub średnio-zaawansowanych pracowników
organów administracyjnych. Uczestnik dowie się jak prawidłowo, na każdym etapie,
przeprowadzić nadzwyczajne postępowanie administracyjne. Uzyska wiedzę praktyczną,
pozna odpowiedzi na zadawane pytania, dowie się jak prawidłowo zredagować treść
wydawanych w postępowaniu pism (np. wezwań, zawiadomień) oraz orzeczeń (postanowień
i decyzji).
Program szkolenia:
1. Wiadomości wstępne
 Zasada trwałości decyzji
 Ostateczność i prawomocność decyzji
 Konkurencyjność trybów postępowania
2. Wznowienie postępowania
 Istota i przesłanki wznowienia postępowania
 Etapy postępowania
 Organ właściwy
 Strony postępowania
 Prawo właściwe
 Rozstrzygnięcia organu
 Wstrzymanie wykonania decyzji
3. Stwierdzenie nieważności decyzji
 Istota i przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
 Nieodwracalne skutki prawne
 Charakterystyka postępowania
 Organ właściwy
 Strony postępowania
 Prawo właściwe
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Rozstrzygnięcia organu
Wstrzymanie wykonania decyzji

4. Uchylenie lub zmiana decyzji
 Istota i przesłanki uchylenia lub zmiany decyzji
 Ważne pojęcia: decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa;
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo; interes społeczny i
słuszny interes strony
 Charakterystyka postępowania
 Organ właściwy
 Strony postępowania
 Rozstrzygnięcia organu
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Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
Przesłanki
Charakterystyka postępowania
Organ właściwy
Strony postępowania
Rozstrzygnięcia organu

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Paula Januszewska-Klimczak
Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka
i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych
z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.
Informacje organizacyjne:
Termin i czas trwania szkolenia: 29 czerwca 2022 r., w godzinach 09.00 - 15.00.
Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.
Koszt szkolenia: 590 zł netto/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.
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Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat
ukończenia szkolenia.
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@szkoleniaprawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 21 czerwca 2022 r.
Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl
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